
Protokoll

Årsmöte för STR-T, Tornedalingar i Umeå den 17 nov 2018.

Lokal: Viken på Hotell Björken

1. Årsmötet öppnades av mötesordföranden Berit Brännvall och alla hälsades varmt

välkomna.

2. Till sekreterare för mötet valdes Birgit Löfroth och för justering av protokollet valdes Ari

Hellberg och Ann-Sofi Tapani. Mötet hölls på svenska.

3. Kallelsen till årsmötet hade gjorts på hemsidan och på facebook, vilket godkändes.

4. Dagordningen godkändes. Övrig fråga gällde information om hemsidan.

5. Lars Danskog föredrog verksamhetsberättelsen för året 2017-09-01 — 2018-08-31. Han

underströk att föreningen varit aktiv med en imponerande mängd av aktiviteter. Tyvärr har

det varit för få

anmälningar till vissa av planerade aktiviteter. Verksamhetsberättelsen lades till

handlingarna. ( Bil 1).

6. Kassören Berit Loven informerade om verksamhetsårets ekonomiska redovisning. Endast

för de betalande medlemmarna ger kommunen bidrag. Vi hade färre aktiviteter under

verksamhetsåret och därför blev bidraget från kommunen mindre. Ekonomin är god och

behållningen efter verksamhetsårets slut är 70 472 kr. (Bil 2).

Ordföranden tackade Berit för en fin redovisning.

7. Revisorernas berättelse presenterades av Berit Bodström. Revisionsberättelsen

visade att det var god ordning för föreningens ekonomi.(Bil 3).

8. Mötet tillstyrkte styrelsen ansvarsfrihet.

9. Val av styrelse.

Valberedningens representant Lenart Häggberg föredrog förslag på ledamöter till styrelsen.

Ordförande,2 år, Tage Alalehto, nyval

Sekreterare, 2 år Lars Danskog, 1 år kvar

Kassör, 2 år Berit Loven, 1 år kvar

Styrelseledamot 2 år Ari Hellberg, omval

Styrelseledamot 2 år Rita Poromaa, omval

Suppleant 1 år Eva Alskog, nyval

Suppleant 2 år Ulf Johansson, 1 år kvar

Årsmötet beslutade att välja ovan nämnda till föreningens styrelse.



IO. Val till programrådet:

Rita Poroma, 2 år

Birgitta Brännvall, 2 år omval

Webbredaktör. Valet sköts av styrelsen.

11. Valberedning.

Lennart Häggberg (sammankallande) 1 år omval

Margareta Bucht Bråting, 1 år o mval

12. Revisorer:

Britta Häggberg, 1 år omval

Suppleant Berit Boström, 1 år omval.

Årsmötet valde ovanstående personer till de olika uppdragen.

13. Övriga frågor

a. Berit Loven informerade om att hemsidan och dess länkar innehåller den aktuella

Informationen om vår förening.

b. Ari Hellberg informerade om att vi kan få tillgång till en bagarstuga och kunna baka

rieska om intresse finns. Hör av er till Ari.

O c. Den 15 sept 2018vardet en samling för minoriteter på Västerbottens museum.

Omkring 600 personer hade samlats. Många yngre personer deltar på facebook.

d. Personer som vill bli medlemmar i föreningen kan anmäla sig till Birgitta

O Brännvall eller Berit Loven.

e. Kerstin Salomonsson tackade för tiden som ordförande och berättade att hon

värvades av

Berit Boström. Berit Brännvall tackade Kerstin för hennes insatser som ordförande och

överlämnade blommor och presentbok. Kerstin fortsätter med sina insatser på

riksplanet för tornedalingar.

f. Vår nye ordförande Tage Alalehto tackade för förtroendet att bli ordförande.



t Han tackade avgående ordföranden Kerstin för sina insatser, även i kommunala

sammanhang. Föreningen är en intresseorganisation och skall fortsätta som sådan.

Vi behöver ha mer aktiviteter för att synas mer i bl a kultur och identitet för att ingå i

förvaltningsområdet.

Hur ska vi seniorer föryngra oss? Tage själv är 62 år och nästan yngst i föreningens

styrelse!

För att vi ska bestå även framöver måste vi få barnfamiljerna engagerade i

Tornedalsfrågor.

Vi bör ordna någon form av barnaktiviteter Hur? Identitetsfrågor! På facebook finns

många unga tornedalingar.

Vi får driva frågorna med Finska föreningen om pengar och frågan om

förvaltningsområde.

Vi måste fortsätta att driva frågan om minoritets grupper.

Lyckas vi få med föreningen i Umeås förvaltningsområde kommer barnen att få

språkundervisning redan i förskolan.

Vad är Tornedalens identitet?

Frågan om identitet blir allt viktigare i framtiden. Gruppens identitet och status

kommer att diskuteras. Same, tornedaling och finlandssvensk et är frågor som ramlar

över oss i den lokala föreningen.

Det krävs organisation och administration. Tage Alalehtos intresse är organisation.

Han är främst forskare och inte administratör.

O
14. Mötesordföranden förklarade mötet avslutat.

Före middagsbuffen på Björken gavs musik- och sångunderhållning med musikquiz

under ledning av Målle Vestling.

Umeå 2018-11-22 Justeras:

Birgit Löfroth- sekreterare Ari Hellberg Ann-Sofi Tapani
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