
Digitalt styrelsemöte zoom. Föreningen Tornedalingar i Umeå. 19e maj 2020, 18.30 

Deltagare: Tage Alalehto, Ove Grape, Birgitta Brännvall, Berit Lovén, Rita Poromaa, Ari 

Hellberg, Jouko Kangas. 

 

 

§ 1. Mötets öppnande: Ordförande förklara mötet öppnat 

§2. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes 

§ 3. Övriga frågor: Enkät från kommun till meänkielitalande i Umeå läggs till. Vi påminner 

medlemmarna om att svara på enkäten.  

§ 4. Ordförandes rapport om årskongressen: Tage informerar. Mötet hölls digitalt. Enig 

kongress. Ingen motsatte sig någon motion eller viljeyttringar från förbundsstyrelsen. Inlägget 

från Uppsalainlägget diskuterades. Henning Johanssons motioner gick igenom. Någon 

historiker bör ta på sig att skriva en populariserad skrift om kvänernas historia. Ekonomin är 

god. Kommer Kulturdepartementet att ge pengar till förbundet fortsättningsvis? Viss 

osäkerhet. Förbundet är beroende av stora bidrag. 25 st deltog. Åsikt från mötesdeltagare om 

att det är viktigt att motionerna blir offentliggjorda. 

§ 5. Kassörens rapport om dagsläget: Ekonomin är god.  

§ 6. Programrådets rapport om dagsläget: Torndalsdagen planeras som om Corona inte 

skulle finnas. Se Ritas och Birgittas underlag om tänkt program. Kostnaderna: Höstorkestern 

vill ha 20 000:- och  10 000:- med de tekniska omkostnader som tillkommer. 

Marknadsförening via VK och Facebook. Vi talar även om en gemensam minoritetsdag 2021. 

Vi är inte ansvariga för det. Det blir museet som blir samordnare och ska initiera detta. 

Birgitta: Fundering från förra året. Vi vill ha ett skriftligt material som vi kan dela ut, med 

programmet och ett Quiz med en liten vinst. Allt som var bokat blev avbokat pga Corona 

viruset. Olov Kernell har vidtalats om att ställa upp för Gudstjänst på båda språken, Musik är 

inte klar. Tornedalsteatern (Mia Fors och Erling Fredriksson) är intresserade av att komma till 

Umeå. De kommer att ha två föreställningar. En barn- och ungdomsföreställning, och en om 

folktro. Deras önskemål är skickat till Aino Dahl. De har frågat om vi är intresserade av att de 

kommer hit. Vi försöker få kommunen att betala för deras föreställningar. Bokcirkel har gått 

på distans. Den är avslutad. Nästa möte med Museet sker i Augusti. Först då vet vi om vi kan 

hålla dagen eller inte. Frågan är hur länge man kan vänta med att avboka. Troligen till mitten 

av Augusti. Diskussion om detta. Möjligt är att allt måste skjutas till 2021. 

§ 7. Är det möjligt att ordna något kulturevenemang under juni? Diskussion: Svaret är ja, 

Något evenemang kan hållas via digitala mötesplatser som Zoom. 

§ 8. Vårfest går det att ordna? Tankar/idéer: Kanske. Om det går att ordna något utomhus. 

Förslag om besök på Umedalens skulpturpark. Förslag om Ivar Thornéus. Förslag att 

genomföra detta 2021. Läget för närvarande innebär att vi i föreningen inte kan leva upp till 

stadgarnas krav på tre medlemsmöten under ett år. Vi måste alltså fundera på en 

stadgeändring när force majeure gäller. Som i nuläget. Vi måste samtidigt försöka hålla 

aktiviteter vid liv. Hur ska vi agera om det kommer en andra våg av Covid-19 virus. Till 

hösten när vi har mer information får vi hålla en ny diskussion om detta. Möjligen kan ett café 



på bildmuseet hållas i Augusti. Föredrag och seminarier kan vi ju hålla digitalt, i Juni 

förslagsvis. Själva idén är värd att utveckla. Kanske Cafét kan hållas vid Bildmuseet kring 15 

Augusti. Vi kollar med Susanne Holst om föreläsning kan hållas på Zoom. 

§ 9. Med anledning av kommunens annons som riktats till alla meänkielitalande och 

medlemsrekrytering: Nu är kommunen igång med att samla fokus på de meänkielitalande 

genom en enkät till alla 60-åringar. Nationella minoriteter. Umeå kommuns hemsida. Vi 

uppmanar våra medlemmar att svara på enkäten. 

Vi måste försöka nå alla meänkielitalande som inte är medlemmar och få med dem i 

föreningen. Med en riktad insats. Vi uppmanar människor att betala avgifterna. Verkar finnas 

någon bristande kommunikation med Bankgirocentralen. Som gjort att det är svårt att få 

korrekta uppgifter. Men vi måste se till att hitta strategier för att växa som förening.  

§10. Reflektion över debattinlägg om sannings- och försoningskommissionen: I reaktion på 

sannings och försoningskommissionen har personer från Uppsala avdelningen skrivit en 

artikel som innebär att Tornedalingar inte har varit förtryckta. Medlemmar i föreningen har 

reagerat mot att förbundet under så lång tid har sagt att Tornedalingar är förtryckta, de hävdar 

i ett inlägg i SvD att detta inte är sant. Att finska inte varit förbjudet osv. Förbundsstyrelsen 

menar i sitt kommenterande debattinlägg att de har varit förtryckta, vilket i sin tur lett till 

ytterligare debatt. och det är därför detta nu skall utredas av en oberoende utredare i en 

kommission. HB (Haparandabladet) webben har länkar till båda sidornas inlägg. Tage ser till 

att länk till sida där vittnesmål tas emot om det äldre meänkielitalande råkat ut för. Länken är 

dåligt spridd och många vet inte om att det finns. Det är en viktig uppgift för oss att se till att 

äldre personer har möjlighet att dela sina berättelser. 

 

 

 

 

 

Tage Alalehto    Ove Grape 

 


