
 

Verksamhetsberättelse för STR-T i Umeå, Tornedalingar i Umeå för 

verksamhetsåret 2018-09-01 – 2019-08-31     

 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av 

Ordförande   Tage Alalehto 

Sekreterare  Lars Danskog 

Kassör  Berit Lovén 

Styrelseledamöter Ari Hellberg, Rita Poromaa 

Styrelsesuppleant Eva Alskog, Ulf  Johansson 

Programrådet   Birgitta Brännvall och Rita Poromaa 

Revisorer  Britta Häggberg som ordinarie och Berith Boström som suppleant 

Valberedningen Lennart Häggberg, Margareta Bucht Bråting 

 

 

Antal medlemmar 

I föreningens medlemsmatrikel finns 104 betalande medlemmar. 

 

Årsmöte 2018 

Årsmötet ägde rum den 17 nov på hotell Björken. Till ordförande för mötet valdes Birgitta 

Brännvall och till sekreterare Birgit Löfroth. Efter årsmötesförhandlingarna intogs middagsbuffé.  

Underhållningen leddes av Målle Vestling 

 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten. 



 

Verksamhetsåret 2018/2019 

 
 
Samverkat och tagit del av  
Ordförandekonferens STR-T i Luleå 
Årsmötet  STR-T i Kiruna 
Leena Huss föreläsning om språkets betydelse 
Samverkar med Sameföreningen ,sverigefinnarna i Umeå , ABF samt Studiefrämjandet, 
Biblioteket i Umeå, Västerbottens museum 
 
Bokcirkeln med 7 deltagare har senast läst bl a  Kjell Westö  Hägring 38, Bengt Pohjanen 
Gränsgångare 68, Ola Larsmo Swede Hollow , Maj Gull Axelsson Jag heter inte Mirjam. 
 
Utförda program under verksamhetsåret 
 
6 september. Vällkomstmässsan på universitetet för nya studenter. Många besökte oss och vi fick 
tillfälle att dela ut programbladet för Tornedalsdagen på Västerbottens museum. Vi hade också 
ett Tornedalsquiz och studenterna kunde vinna biocheckar. Ett bra sätt att marknadsföra oss. 
 
16 september Tornedalingars dag på Västerbottensmuseet. Den arrangerades för tredje året i rad 
på museet och hade som tema i år  Identitet och minnen.  Lars Elenius och Kerstin Tuomas 
Larsson talade kring ämnet utifrånån två olika perspektiv, forskning och det personliga upplevda.  
Väärt spelade och lockade många  
Tornedalen och CO var på plats och sålde sina varor. Eva Johansson visade ett litet urval av sin 
fars målningar . 
 
Lördagsträffen den 6 oktober kl 12 flyttades till Restaurang Eastern Palace Vasagatan 12 för 
gemensam middag innan föredraget med Bengt Pohjanen 
 
6 oktober  Bengt Pohjanen presenterade sin senaste bok Gränsgångare 68. 
 
10 oktober språkvårdaren Elina Kangas, Institutet för språk och folkminnen berättade om sitt 
arbete och vill ha kontakt med tornedalingar för att höra mer hur vi ser på språket och hur det 
ska utvecklas för att vara ett levande språk som både talas och skrivs på. 
 
8 november Björn Ylipää presenterar sin bok Smak av norrsken 
 
Årsmötet 17 november på hotell Björken.  
 
I samarbete med ABF Umeå hade vi en studiecirkel Tornedalens kultur och historia. men 
följande programpunkter  
 9 januari Göran Lauri presenterade sin senaste diktbok och läste för oss. 
20 februari  Anne Heith hade fördrag om laestadianismen 
9 april  Esa K Marttila  om arkitektur i Tornedalen 
 
I samarbete med föreningarna Samer i Umeå, Föreningen Norden och kulturföreningen Pilgatan 
arrangerades en föreläsning och presentation av Curt Perssons bok om Hjalmar Lundbom, 
Disponenten 



 
25 maj åt vi middag tillsammans på Harrys och gick därefter  och lyssnade på RAJ RAJ band  
 
Etablerat samarbete med Stadsbiblioteket på Väven.  
 
 
Förvaltningsområde 
 
8 april hade styrelsen en dialog med Tomas Wennström, som sitter i kommunstyrelsen och är 
ansvarig för kommunens minoritetspolitik. Umeå kommun hade ansökt att kommunen ska ingå i 
förvaltningsområde för meänkieli. Den 31 oktober 2019 beslutade regeringen att Umeå kommun 
ska ingå i  förvaltningsområdet för meänkieli  från 1 jan 2020. 
 
Samråd med Kommunen är framflyttat till efter årsskiftet 

 

Medlemsrekryteringen 

Vid årsmötet 2018 belyste ordföranden frågan angående medlemsrekrytering. Medlemmarna är 
äldre och vi behöver rekrytera yngre. Däremot ökar antalet medlemmar på Facebook gruppen 
och antalet medlemmar är nu uppe i 245 personer.  

7 maj hade delar av styrelsen ett Skype möte med Daniel Särkijärvi i Kalix i syfte att få idéer och 
tips hur vi kan engagera barnfamiljer i vår verksamhet. Vi beslöt att ha en aktivitet på Leos 
Lekland under hösten. Vid det tillfället kunde vi informera om vår förening och ha lite 
språkövningar på meänkieli. Denna aktivitet genomfördes 9 nov 2019 och det var 15 barn och 10 
vuxna.  

 

Den nya hemsidan är klar och viktig i vårt arbete att nå ut  
 

Umeå 18 november 2019 

 

Lars Danskog Tage Alalehto 

 


