Verksamhetsberättelse
år 2009

Finlandssvenska föreningen i Västerås
m. omnejd

Inledning
Aktivt, mångsidigt och utåtriktat kan vi beteckna detta verksamhetsår som vi nu sammanfattar.
Verksamhetsåret kan summeras som mycket positivt för föreningen. Tack vare ett gott ambassadörsskap från våra medlemmar, medverkan i olika allmänna arrangemang och interna uppskattade
tillställningar har föreningen fått god PR vilket har resulterat i ett stort intresse från omvärlden för vår
förening
Året har präglats av utåtriktat arbete i syfte att:
– marknadsföra föreningen i syfte att locka nya medlemmar,
– informera om föreningens verksamhet och målsättning till en bredare publik,
– bredda verksamheten för att samla flera deltagare till våra aktiviteter,
– skapa goda kontakter och främja samarbetet med institutioner och andra föreningar.
Internt:
– För att avlasta styrelsen har ansvarsfördelningen för våra egna evenemang bibehållits enligt de
senaste årens modell.
– Styrelsen har inom sig omfördelat arbetsuppgifterna, för att på så sätt avlasta yrkesarbetande
ledamöters arbetsbörda.
– Investeringar har gjorts för att underlätta både styrelsens och verksamhetsgruppernas arbete.
Medlemmarna är och förblir grunden i föreningens existens. En attraktiv verksamhet som intresserar
och tillfredsställer flertalet, har varit styrelsens målsättning.
Fritidskommittén i samråd med styrelsen har varit synnerligen aktiv i sin planering och strävan efter
ett mer varierande programutbud utöver det i Verksamhetsplanen fastlagda, med satsning åt flera
publika arrangemang. Styrelsen har också vinnlagt sig om en bred utåtriktad verksamhet i strävan efter
att få större publikunderlag till våra evenemang.
Förutsättningar för en fortsatt positiv trend med växande medlemsantal finns, eftersom vi i närmiljön
har en mycket stor potential i den s.k. ”andra generationen” d.v.s. de personer som har rötter eller band
till Svenskfinland. Det finns också ett stort antal, utanför föreningen, finlandssvenskar boende i
Västerås, som de närmaste åren får tidsmässig möjlighet att delta i vår dagverksamhet.
Den enskilde medlemmen är också en värdefull resurs i värvningsarbetet genom möjligheten att locka
med släkt och vänner till våra arrangemang och på så sätt väcka intresse för vår förening.
10 protokollförda styrelsemöten har hållits under året. Vissa enklare men akuta frågor har behandlats
och beslutats via internet och telefon. Styrelsemötena har genomförts i naturlig och trevlig samvaro
och samarbetet inom styrelsen har varit mycket gott. Alla beslut har fattats i samförstånd och enighet.
Under året har drygt 3000 inloggningar på vår hemsida www.finlandssvenskar.se skett vilket betyder
nästan 8,2 besök i snitt per dygn. Vid årets slut var det totala antalet besökare sedan start närmare 17
800. Att hålla en hemsida aktuell och uppdaterad är viktigt. Uppdateringar kräver kunskap och är
förenat med en hel del tidsödande arbete på frivillig basis. Utbildning i underhåll av hemsidan har
under våren bedrivits och målsättningen är att vidareutbildning ska fortsätta och att vi så småningom
skall kunna göra uppdateringarna helt eller åtminstone delvis i egen regi.
Föreningen har varit representerad i de flesta evenemang, möten, konferenser och tillställningar till
vilka vi blivit inbjudna. En målmedveten satsning som vi hoppas ska ge utdelning i framtiden.
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 231 betalande medlemmar.

Föreningen har under året haft följande samarbetspartners:
Studiefrämjandet, ABF, Kultur och Fritidsnämnden, Mikaelikyrkan, Viksängs Mötesplats,
Viksängsrådet, Forever Living, Råby Mötesplats, Senior Shopen, Viksängsdraget,
Västmanlandsteatern, Office, Församlingsförbundet i Finland, Svenska kulturfonden, FRIS,
Riksbyggen, Volontärbyrån
Samt de föreningar, omnämnda i de olika gruppernas redovisning.

Klubblokalen
Alla styrelsemöten och många av föreningens gruppaktiviteter har hållits i klubblokalen på
Morkullegatan. Samarbetet med Riksbyggen som är vår hyresvärd har varit gott.
Folkdansgruppen, hyr dock in sig på Viksängs Mötesplats som tillhandahåller en för ändamålet avsedd
lokal. Hyresavtalet förnyas löpande. Bowlinggruppen använder Bellevuehallen och betalar själva hyra
för banorna.
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Julfest för vuxna i januari

Ca 70 personer deltog i julfesten. Sånggruppen ansvarade för
arrangemanget. Traditionellt program, med mycket sång och
musik. Festen gav ett gott tillskott i kassan

Årsmöte

Ett drygt femtiotal personer närvarade i Badelunda. God
sopplunch serverades innan årsmötesförhandlingarna startade.
Valberedningen hade inte lyckats få fulltalig styrelse, varför
förhandlingarna drog ut på tiden

Kyrkdagar

I år gästades Kyrkdagarna av Gun Lundell från Sibbo. Trio
Camilli musicerade på piano, flöjt och fiol tillika med skön
solosång.
Lördagskvällens samkväm och söndagens högmässa var
välbesökta. Efter högmässan serverades kyrkkaffe. Ekonomiskt
gick Kyrkdagarna med förlust.

Påskfest

Ett sextiotal medlemmar deltog i årets påskfest på
Tidö/Lindö. Festen som pidrogruppen stod för gick i
hjälpsamhetens tecken. Gästerna tillsammans med
arrangörsgruppen bidrog alla med varsin liten programdel.
Kvällen avslutades med dans till CD-spelare. Arrangemanget
uppskattades av besökarna och det ekonomiska tillskottet till
kassan var gott.

Förtroendevaldträff

Ett 30-tal personer hade infunnit sej för att diskutera
verksamhetsplanen för 2009 samt lämna tips och förslag för
föreningens utveckling och framtida inriktning.
Diskussionerna var givande och många goda synpunkter
framfördes. Ansvarsfördelningen för planerade evenemang
delades upp mellan verksamhetsgrupperna.

Temadagar

Modevisning i klubblokalen den 28 mars ordnades av
fritidskommittén. 20 personer deltog och föreningens
medlemmar agerade mannekänger.
Friluftsdag arrangerades av fritidskommittén den 10 maj i
Asköviken. 16 personer deltog i en intressant och lärorik utflykt.

Danslaget fick besök av Brage föreningens i Vasa folkdanslag
och hade en gemensam dansutbyteskväll på Viksäng den 4
september
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Temadagar

Iris Palo inbjuden av onsdagsgruppen den 16 september,
berättade om Aloe Vera växten och dess läkande effekt på olika
åkommor.
Teaterbesök den 22 oktober. Vi var 70 medlemmar som
tillsammans såg föreställningen ”Mig äger ingen” på Västerås
Teater.

Resor

Den 29 augusti gick en hemlig resa, ordnad av
fritidskommittén, till Nobelmuseet i Karlskoga. 49 nöjda
resenärer uppskattade resan och hoppas på en ny liknande
resa. Åminne Camping i Malax hade sponsrat lotterivinsterna

Surströmmingsfest

Föreningen bjöd i år till Surströmmings/Sillfest i Dingtuna
bygdelokal. Drygt 80 personer deltog i den glada
tillställningen som danslaget stod som ansvariga för.
Folkdansarna från Brage valde att komma just
surströmmingshelgen, för att prova på den delikatessen.
Brage bjöd på en trevlig och uppskattade sketch om hur man
förr ordnade byadanser. Stämningen var på topp, gästerna
trivdes. Ekonomiskt gick festen med mycket god vinst.

Skördefest

Årets skördefest vid Badelunda kyrkskola lockade ut 65
personer i det vackra höstvädret. Fritidskommittén stod för
tävlingsarrangemanget och Onsdagsgruppen för det övriga.
Nytt för i år var Barbeque grillat med potatissallad.
Exceptionellt gott enligt allas bedömning! Allsång och
auktion avslutade dagen.
Lotterier och auktioner inbringade en bra slant till
föreningskassan.

Kulturdag med Anders Björk

Trubaduren Anders Björk från Lindesberg underhöll med ett
program om Ernst Rolf. En mycket historiskt informativ och
musikaliskt njutbar eftermiddag på Hammarby Mötesplats.
Vi startade dagen i restaurangen med köttsoppa, där
föreningens damer stod för serveringen. I programpausen
fick vi njuta av kaffe och kaka.
Ernst Rolf i Anders Björks tolkning, visade oss tydligt hur
flott och elegant revykungens liv tedde sig utåt, men också på
de svåra åren som till slut ledde till Ernst Rolfs bortgång.
Kulturdagen gick med ekonomisk förlust.
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Höstfest

Ett 80-tal gäster kom till föreningens höstfest i Tidö/Lindö.

Bowlarna ansvarade för hela arrangemanget. Det bjöds på
cateringlasagne inklusive kaffe och kaka. Trubaduren Matti
Koskinen underhöll med ett uppskattat nostalgiskt
musikprogram. En trevlig gissningstävling och humorrika
berättelser stod gruppen för. Hög stämning kvällen igenom
och glada och nöjda gäster dansande till CD-musik ända till
midnatt var ett gott betyg för festen och god renommé för
föreningen som dessutom fick ett skapligt tillskott till kassan.

Klubbmästerskap i Pidro

Klubbmästerskapet arrangerades för fjärde året i rad i
klubblokalen. 8 par deltog och Årets Klubbmästare blev:
Marianne Lönnqvist och Margith Winkelsjö. På andra plats
kom Kerstin Söderman och Margaretha Tarvainen och på
tredje kom Per-Olof Rasmus och Reijo Forsgård.

Bowling

Bowlarna avslutade säsongen i Bellevuestadion med ett
”informellt klubbmästerskap” döpt till ”Julkulan”. Fem damer
och fyra herrar tävlade i var sin klass om segern. Damklassen
vanns av Margith Winkelsjö och herrklassen vanns av Runar
Stenlund.

Övrig verksamhet

Demokratigruppen i Västerås Kommun hade sitt höstmöte
i vår lokal. Marina Ekholm och Margith Winkelsjö
representerade föreningen och informerade om vår
verksamhet och våra mål.
Runar Stenlund och Margith Winkelsjö representerade
föreningen på Viksängsdagen. Informerade om
finlandssvenskar, delade ut reklam och broschyren om vår
förening och värvade medlemmar.

Fris förlade sitt Pidromästerskap till Västerås och vår lokal.
Mästerskapet var en öppen tävling och 8 av våra egna spelare
deltog.

Samarbete med Mötesplatserna i stan ger oss
möjlighet att visa delar av vår verksamhet. Sånggruppen,
Dansgruppen och Pidrogruppen har därigenom gjort god PR
för föreningen.

Gruppverksamheten 2009
Årsrapporter
Dansgruppen

Gruppen har vid 24 tillfällen tränat på Viksängs mötesplats
tisdagar klockan 18-20. Deltagarantalet per träff har i snitt
varit 12 personer.
Uppvisningar har genomförts vid fem olika tillfällen under
året. Förutom framträdande på föreningens julfest
uppvisningsdansades vid inte mindre än fyra olika platser
under midsommarhelgen. Traditionellt var det äldreboenden
och sjukhem som vi då besökte.
Dansåret avslutades på Birka Paradice med en gemensam och
trevlig dygnskryssning.
Gruppens ledare har även detta år varit Runar och Marjatta
Stenlund med Vailet Frisk och Erik Enegren som stand-in.

Sånggruppen

Under året har gruppen träffats 16 gånger och i medeltal har
vi varit 20 personer per gång.
På julfesten den 4 januari underhöll gruppen med sånger och
uppträdande av olika slag. Gruppen hade hand om
förplägnaden och lotteriförsäljningen. 23 mars sjöng gruppen
på Gideonsbergs Mötesplats.
Gruppen var ansvarig för serveringen på kyrkdagarna.
På Valborg uppträdde sångarna traditionsenligt på Vallonens
Servicehus och hade därefter våravslutning hos Inger och Erik
Nyholm
Ledare har under året liksom tidigare år varit Boris Grönqvist.

Bowlinggruppen

Bowlinggruppen har tränat varje tisdag under 17 v. på
vårsäsongen och 19 v. under höstsäsongen.
Vid årets slut bestod gruppen av 12 deltagare. Årets
träningspass avslutades med en tävling "Julkulan".
Många har under året skaffat sig egen utrustning och många
har också tränat extra, utöver de officiellt inbokade
tisdagarna.
Spelglädjen lyser om bowlarna, så kom med!
Man behöver inte binda upp sig för regelbundet deltagande.
Samordnare för gruppen har under året varit Harry Winkelsjö.

Gruppverksamheten 2009
Årsrapporter
Onsdagsgruppen

Vi har haft 17 träffar under det gångna året med mellan 22-25
medlemmar per gång. Under året har vi besökt Tunby Krog
och Falkenbergska kvarnen.
Vi har bland annat läst boken ”Mig äger ingen” av Åsa
Linderborg”. Vi har haft många intressanta samtal och
diskussioner.
Herrarna brukar spelar kort, men till kaffet gör de damerna
sällskap. Träffarna avslutas med sittgymnastik.
Gruppen har under året ansvarat för Skördefesten på
Badelunda, ordnat Påsktallrik och haft julavslutning med gröt.
Ledare för gruppen har varit Kerstin Söderman

Pidrogruppen

Pidrogänget har spelat varje torsdag, 18 gånger på våren varav
en träff var kvällsspelning och 15 gånger på hösten.
Ca 20 medlemmar brukar delta per gång.
I oktober stod Pidrogänget som arrangörer för FRISmästerskapet, i vilket våra spelare också deltog.
Under våren uppvisningsspelade 4 medlemmar från gruppen
på Råby Centrums informationsdagar, där vi också hade
möjlighet att informera om föreningen..
Gruppen hade arrangörsansvaret för Vårfesten på Tidö/Lindö
För femte året i rad den 21-22 november anordnades
klubbmästerskapen. Säsongen avslutades med kaffe och glögg.
Ledare för gruppen har under året varit Lilli Raunås.

Stavgångarna

Vi har ordnat med stavgång måndagsförmiddagar från
Orientalen på Gryta. Rönnbyspåret är mycket uppskattat av
motionärer. För att få lite variation har vi också gått på
Björnön. Under året har vi haft 18 motionsrundor och vi har i
snitt varit 6 deltagare.
Vi har plats för många fler amatörmotionärer, så kom med
och stava med oss.
Ledare för gruppen har varit Paula Taskinen

Kommittéer

Fritidskommittén

Kommittén har haft 8 planeringsmöten under året och har
under året organiserat Modevisning i klubblokalen, utflykten
till Asköviken, och hemliga bussresan till Nobelmuseet.
Idégivare till Tema och Kulturdagen
Kommittén stod också för tävlingarna på Skördefesten.
I årets kommitté har ingått:
Marita Kronqvist, Paula Taskinen, Kerstin Söderman och
Lilli Raunås

Deltagande i möten och konferenser 2009

Representanter från föreningen har under året deltagit i
följande:
Föreningsbyrån, Studiefrämjandet, Viksängs Mötesplats,
Västerås Stadsledningskontoret, Västerås stad kulturmöte,
Västerås kommun, Culturen, Västmanlands Läns Teater,
Skådebanan, Volontärgruppen samt i Fris informationsmöte.

Investeringar
Under året har investerats i ett nytt frysskåp till klubblokalen.
En CD-spelare har inköpts till Onsdagsgruppens gymnastik.
Digitalkamera som ska cirkulera mellan gruppledarna, vilka
ska dokumentera våra arrangemang.
En bärbar dator, tänkt för kassörens arbete. Planering är att vi
i framtiden ska ha ett enhetligt bokförings och
medlemsregisterprogram.
Bokförings samt ordbehandlingsprogram har också inköpts.

Slutord:
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla dem, som har valt att tillhöra vår förening. Tack till dem som
på olika sätt, genom gåvor, lotterivinster och annat, aktivt har bidragit till det gångna verksamhetsåret.
Tack till de medlemmar som på ett förtjänstfullt sätt arbetat med och deltagit i de olika aktiviteterna.
Tack till dem som på ett utåtriktat sätt varit ”goda ambassadörer” för vår förening. Vi tackar även våra
tidigare nämnda samarbetspartner och sponsorer.
Vi hoppas att även i fortsättningen få stöd från våra medlemmar och övriga, som stött oss i våra
strävanden att vidareutveckla och föra föreningen framåt.

Västerås i februari 2010
Styrelsen för Finlandssvenska Föreningen i Västerås m. omnejd
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