
  

Styrelsemöte 4e september 2020 

Närvarande Tage A, Berit L, Rita P, Jouko K, Birgitta B 

§1 Mötet öppnas, 

§2 Dagordning godkänns, Tage Alalehto  ordförande  och Birgitta Brännvall 
sekreterare för mötet 

§3 Ekonomisk rapport , vi har god ekonomi och har inga skulder.  

§4 Tornedalsdagen den 4 oktober på Västerbottens museum kommer att hållas 
med ett corona anpassat program.  Föreningen kommer att sitta i egen lokal , 
Fjället,  Tommy Kuusela håller föredrag om folktro och magi, Minimus har 
aktiviteter för barn och familjer,  De planerade aktiviteterna med musik och 
gudstjänst utgår pga Corona epidemin. 

Turlista att finnas på rummet Fjället och ge information  

kl. 11  Birgitta    kl.12  Tage     kl. 13  Rita 

kl. 14  Berit       kl. 15  Jouko   kl. 16   Ari  

Det finns önskemål från mötet att ha ett föredrag till , och gärna musik 

Programrådet tar på sig att kolla opp detta 

§5 Programrådet har träffats för att planera inför hösten. Kontakt har tagits 
med ABF och vi kan ha fortsatta möten där och de har även möjlighet med att 
sända digitalt. 

Lördagsträffarna ställs in under hösten 

Bokcirkeln har tillfälligt uppehåll  

§6 Årsmötet kommer att hållas lördag den 21 november kl 16 på hotell 
Björken. Sedvanligt årsmöte och föreningen står för middag. 

§7 Medlemsrekrytering –  Sedan årsmötet 2019 har vift ett medlemstapp , just 
nu har vi 54 enskilda  och 46 familjemedlemmar  dvs 100 medlemmar. 

Aktiviteterna på Leos har troligen inte gett fler medlemmar.   



Vi funderar vidare på hur vi kan få med betalande medlemmar.   

§8 Reflektion över debattinlägg om sannings- och försoningskommissionen – 
finns det anledning att Föreningen gör ett inlägg? 

Mötet ger Tage i uppdrag att skriva ett debattinlägg , han skickar det till 
styrelsen för synpunkter innan det skickas vidare. 

§9 Planering för Minoritetspråkfestival hösten 2021 

Se mail från  Västerbottens museum.  

Med inspiration från Minoritetsspråksfestivalen i Gällivare (https://
www.facebook.com/Kulturföreningen-Gällivare-minoritetsspråksfestival- & 
https://minoritet.se/5519) ser vi framför oss en höstig minoritetsspråksfestival 
på Gammliaområdet i Umeå där musik, föreläsningar, workshops, 
kunskapsutbyte och kokkaffe vid elden får ta plats. Initiativet och idén kom 
från föreningen Tornedalingar i Umeå. Vi tänker oss språkbad i 
Wallmarksgården, livemusik med dans på dansbanan, musik-/dans-/
hantverksworkshops inne i byggnaderna eller ute på området, bak av gahkku 
i bagarstugan, teaterföreställningar, höstsol…  

Vi tror att det kunde bli väldigt fint att gå samman allihop under en hösthelg 
och just samla en mängd olika slags aktiviteter, med utgångspunkt i språk 
men där egentligen bara idéerna sätter gränser.  

Gammlia återöppnar igen sommaren 2021 efter att ha varit stängt under tre 
år för renovering. 2021 är det dessutom 100 år sedan den första byggnaden 
flyttades till Gammlia, så för museets del är det extra kul att satsa på nya och 
utökade händelser på området.  

Beslut :föreningen ska medverka vid festivalen och ha tonvikt på att aktiviteter 
på meänkieli och kultur finns med.  Kontaktpersoner  Rita Poromaa och Birgitta 
Brännvall Budgetfrågan -hur mycket förening kan avsätta är inte löst. 

§ 10 Jouko berättar att man på den finskspråkiga avdelningen påa äldreboendet 
på Ersboda  inte har tillgång till radio och tv program regelbundet.   
Vi tar beslut om att skriva ett uttalande  och skicka det till Äldrenämnden och 
uppman dem att snarast ordna detta .  

§11 Mötet avslutas  


