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Inledning
Aktivt, mångsidigt och utåtriktat kan vi beteckna också 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.
I enlighet med Västerås kommuns nya riktlinjer för Föreningsstöd har styrelsen för sitt arbete under
verksamhetsåren 2010-2011 antagit följande målsättning och policybeslut. Styrelsen ska aktivt arbeta för
att leva upp till nedanstående utfästelse:
”Finlandssvenska Föreningen ska vara en ideell förening, partipolitiskt, religiöst och etniskt obunden.
Föreningen ska aktivt motverka främlingsfientlighet, främja demokrati och lika rättigheter för alla
oavsett kön och sexuell läggning eller etnisk tillhörighet. Syftet är att samla, i Västerås med omnejd
boende finlandssvenskar, samt andra personer, intresserade av att arbeta för föreningens ändamål.”
Föreningens mål skall vara att främja och sprida kännedom om finlandssvensk kultur, att samarbeta med
andra föreningar och institutioner samt med lokala myndigheter i frågor som är av intresse för
föreningens medlemmar. Föreningen skall anordna kulturella sammankomster, fester, arrangemang och
aktiviteter samt i övrigt verka för medlemmarnas intressen inom föreningens verksamhetsområde.
Året har präglats av utåtriktat arbete i syfte att:
– marknadsföra föreningen och informera om 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:
– Ansvarsfördelningen för våra egna evenemang har bibehållits enligt de senaste årens modell
– Styrelsen har inom sig omfördelat arbetsuppgifterna, för att på så sätt avlasta yrkesarbetande
ledamöters arbetsbörda
11 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.
Medlemmarna är och förblir grunden i föreningens existens. En attraktiv verksamhet, som intresserar
och tillfredsställer flertalet, har varit styrelsens målsättning.
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 233 betalande medlemmar.
Att föreningen flitigt syns i VLT under ”Föreningsnytt” och i ”Idag-spalten” ger en mycket fin PR åt
föreningen och upplysning om våra aktiviteter. Som ex har vi under året fått in större artiklar om
föreningen i såväl VLT som Västerås Tidning.
Föreningens utskick ”Medlemsnytt” har utkommit med 5 nummer under året. Redaktör har varit Margith
Winkelsjö. Tack vare Office IT-Partner, Kenneth Rosbäck får vi den tryckt i färg till ett mycket bra pris.
Vår informationsfolder ”Finlandssvenskt mera svenskt än svenskt” kan vi distribuera genom ekonomiskt
bidrag från Svenska kulturfonden i Finland. Foldern ger bra information om vår historia, vårt kulturarv
och det finlandssvenska språket.
Dessutom ger vår hemsida värdefull och aktuell information om föreningen. Under året har ca 3000
inloggningar skett på vår hemsida www.finlandssvenskar.se vilket betyder nästan 8,2 besök i snitt per
dygn. Vid årets slut var antalet besökare sedan start närmare 20 800. 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 fortsatt och målsättningen är att vidareutbildning
ska fortsätta och att vi så småningom skall kunna göra uppdateringarna i egen regi.
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Ett nytt bokförings-/registerprogram, VISMA, har inköpts under året. 6 medlemmar har fått utbildning i
programmet av Bo Wihlman, Folkuniversitetet.
Förutsättningar för en fortsatt positiv trend att bibehålla och utöka medlemsantalet finns, eftersom vi i
närmiljön har en mycket stor potential i andra generationens finländare. Den enskilde medlemmen är en
värdefull resurs i värvningsarbetet av nya medlemmar genom att bjuda släkt, vänner och andra
intresserade till våra arrangemang.
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 har under året haft följande samarbetspartners:
Studiefrämjandet, ABF, Kultur och Fritidsnämnden, Lundby församling, Kyrkbacksgården, Hammarby
mötesplats, Svenska Kulturfonden i Finland, Församlingsförbundet i Finland, FRIS, Riksbyggen,
Västerås teater, Råby Mötesplats, Volontärbyrån, Senior Shopen, Mälarhemmet, Västmanlandsteater,
Katajaiset, Office IT-Partner, Skerike Hembygdsförening samt de föreningar omnämnda i de olika
verksamhetsgruppernas redovisning.

Klubblokalen och övriga lokaler
Alla styrelsemöten och många av föreningens gruppaktiviteter har hållits i klubblokalen på Morkullegatan 14 i Västerås. Samarbetet med Riksbyggen, som är vår hyresvärd, har varit gott.
Folkdansgruppen, hyr dock in sig hos Skerike Hembygdsförening, som tillhandahåller en lämplig lokal
för ändamålet. Hyresavtalet förnyas löpande.
Bowlinggruppen använder Bellevuehallen och betalar själva hyra för banorna.
Hammarby Mötesplats upplåter gratis sina lokaler på lördagar, under förutsättning att lokalen är ledig
och att de boende på servicehemmet inbjuds till våra aktiviteter.

Organisation:
Styrelsen för verksamhetsåret 2010 har varit:
Ordförande
Vice ordf.
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Suppleanter
Revisorer
Rev. suppl.

Valberedning

Margith Winkelsjö
Margaretha Tarvainen
Margareta Smevold
Ann-Mari Lindqvist Rizvi
Kenneth Rosbäck
Sven Björkstrand
Siw Sandell
Tapio Harju
Berith Larsson
Kaj Nygrund
Stig-Erik Westmark
Kaj Rönn
Caj-Ole Åstrand
Sverre Smevold
Dan Vikström
Lilli Raunås

Fritids-/ friskvårdskommitten: Marita Kronqvist, Lilli Raunås, Kerstin Söderman och Bjarne Nyholm
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Planerad verksamhet 2010

Verksamhetsresultat 2010

Julfest 5 januari

Ca 60 personer deltog i julfesten. Sånggruppen ansvarade för
arrangemanget med ett traditionellt och stämningsfullt program,
diktläsning, sketcher, mycket sång och vacker musik. Det
serverades skinksmörgås, kaffe med kaka och såldes lotter, som
gav ett uppskattat tillskott till kassan.

Årsmöte 28 februari

Drygt 30 medlemmar kom till årsmötet i Klubblokalen. Goda
semlor serverades innan årsmötesförhandlingarna startade.
Valberedningen hade lyckats få ihop en fulltalig styrelse, varför
förhandlingarna var snabbt avklarade.

Kyrkdagar 13-14 mars

I år gästades Kyrkdagarna av kyrkoherde Tomas Klemets och
kommunrepresentanten Kurt Söderberg från Vörå samt kantor
Kristoffer Streng från Petalax. Både lördagskvällens samkväm och
söndagens högmässa var välbesökta. Efter högmässan serverades
kyrkkaffe.

Temadag: Allsång och modevisning 27 mars

En eloge till fritidskommittén, som på Hammarby Mötesplats
anordnade en välbesökt gemytlig samvaro med allsång till dragspel av Rune Ek. Efter kaffet visade våra egna mannekänger
kläder från Seniorshoppen.

Förtroendevald/medlemsträff 11 april

Ett 30-tal medlemmar hade infunnit sej för att diskutera
verksamhetsplanen för 2010 samt lämna tips och förslag på
föreningens utveckling, framtida inriktning och verksamhet.
Diskussionerna var givande och många nya synpunkter
framfördes. Ansvarsfördelningen för planerade evenemang
delades upp mellan verksamhetsgrupperna i stort sett som
tidigare.Träffen inleddes med att Finlands honorärkonsul Martin
Berg, berättade om sitt uppdrag och sitt brinnande intresse för
Finland och dess folk.

Tematräff om hälsa 14 april

Näringskonsulent Anneli Wolauz berättade om kost, motion och
hälsoprodukter av bl.a. aloe vera och granatäpplen. Hon
demonstrerade även Nikken-produkter och magnetplattor mm
för en intresserad publik i klubblokalen. Många försåg sig under
kvällen av hennes intressanta produkter.

Vårkonsert/fest 14 maj

Gamla Karleby Manskör blev årets stora kultursatsning.
Föreningen bjöd på förmiddagskaffe och guidning i Västerås.
Senare på kvällen gav GM-kören en storartad konsert med Benny
Andersson musik på Kyrkbacksgården Konserten (200 pers) var
mycket uppskattad liksom den efterföljande festen (120 pers).
Pidrogruppen stod som värdar och serverade god mat och dryck
till allas belåtenhet och gästerna från Finland bjöd på roande
underhållning. Kvällen överträffade allas förväntningar.

Teater 24 april

Det var 30 medlemmar som den 24 april såg den underbara
föreställningen ”Kärleksbrevet” på Västerås Teater.
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Surströmmingsfest 4 september

Föreningen bjöd i år till surströmmings/sillfest i Tidö-Lindölokalen. Ett 60-tal personer deltog i den glada tillställningen
som danslaget stod som ansvariga för. Med tävlingar och
allsång steg temperaturen till skyarna. Årets läckerheter hade
en strykande åtgång.

Skördedag 25 september

Årets skördefest hölls i år i Ansgarskyrkans ändamålsenliga
lokaler. 57 personer deltog i evenemanget som arrangerades av
onsdagsgruppen. Traditionsenligt serverades köttsoppa.
Seniorshopen visade kläder och Iris Paulo presenterade Aloe
vera-produkter. Lotter såldes och aktion hölls på inlämnade alster
samtidigt som kaffe serverades. En trevlig eftermiddag

Kulturdag 9 oktober

Det planerade evenemanget med Mark Levengood som gäst
utgick. I stället besökte vi Bokens dag som anordnades på
Västerås teater den 19 okt. Där fick vi tillfälle att träffa och
samtala med Mark.

Temadag: Skratta dig frisk 30 oktober

Skrattkonsult Pauline Salzer kom till Hammarby Mötesplats
för att informera om vad som händer i kroppen när vi har ett
positivt tänkande och när vi är glada och hur befriande skönt
det är med ett gott skratt. Endast ett femtontal medlemmar
hörsammade möjligheten att lära sig muntra upp vardagen.
Temadagen blev givande på många sätt. Efter kaffet och det
goda brödet gick alla hem med ett leende ansikte.

Höstfest 13 november

Fyrtiofem gäster kom till föreningens höstfest i Tidö/Lindö.
Bowlarna ansvarade för arrangemanget. Det bjöds på god mat
inklusive kaffe och kaka. Hög stämning kvällen igenom med
tävlingar och underhåll av Solweig Wikman och Sven-Olof
Collén med sång och musik. De ledde också allsången. Fina
lotterivinster såldes och nöjda gäster dansande till Al.s Cd-musik.

Klubbmästerskap i Pidro 27 november

Klubbmästerskapet arrangerades för femte året i rad. 9 lag
deltog och segrare i årets KM blev: Norma Hagvik och Kerstin
Nygrund, som därmed fick sin andra inteckning i prispokalen.
På andra plats kom Marianne Lönnqvist och Margith Winkelsjö
och på tredje plats Paul Raunås och Per-Erik Söderman.

Klubbmästerskap i bowling 14 december

Bowlinggruppen spelade sitt KM ”Julkulan” den 14 december i
Bellewuehallen. 9 herrar och 6 damer gjorde upp om mästartiteln i respektive klass. Resultatet var ovisst in idet sista.
I damklassen vann Marjatta med 9 poäng över Margith tätt följd
av Margareta Smevold. Martin vann mästartiteln för herrar
följd av Tapani och med Runar på tredje plats. Pokaler delades
ut till segrarna och dagen avslutades med kaffe och lussebullar.
Norma och Leif avtackades som gruppledare med en blomma.

Luciakaffe 12 december

Till Luciakaffet underhöll Karl-Erik och Maj-Britt på dragspel
och alla sjöng med av hjärtans lust. På repertoaren stod våra mest
kända och kära julsånger. Naturligtvis serverades kaffe, lussebullar och pepparkakor. Ett trettiotal personer var närvarnade.
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Gruppverksamheten 2010
Årsrapporter

Dansgruppen

Siw o Henrik Sandell saknas på
bilden

Under året har dansgruppen såsom tidigare, tränat i Skerike
Bygdegård. Träningarna har skett vid 24 olika tillfällen på
tisdagar mellan kl. 18.00 och 20.00 Deltagarantalet per träff
har i snitt varit nära 12 personer.
Uppvisningar har genomförts vid fem olika tillfällen. Under
midsommarhelgen uppvisningsdansade vi traditionsenligt på
fyra olika äldreboenden och sjukhem. Dessutom har vi i
november uppträtt på Vallonen i Skultuna.
I september gjorde gruppen ett uppskattat tvådagarsbesök hos
Bragedansarna i Vasa. Besöket var en svarsvisit efter deras
besök hos oss år 2009.
Gruppens ledare har även detta år varit Runar och Marjatta
Stenlund med Vailet Frisk och Erik Enegren som stand-in.

Sånggruppen

Delar av sånggruppen på julfesten 2011

Sånggruppen har haft 16 sångövningar under 2010 med i
genomsnitt 18 deltagare. Vi började året med att arrangera
julfest för föreningens medlemmar i Irsta Hembygdsgård.
Den 28 april var gruppen bjudna till Helena och Dage ute på
Tidö Lindö. Där sjöng vi och blev bjudna som vanligt på god
mat och kaffe med gott bröd. Som tradition uppträdde vi på
Vallonen i Skultuna på Valborgsmässoafton. Och som vanligt
bjöd Inger och Erik Nyholm på kaffe med dopp efteråt, som
avslutning på vårsäsongen.
En stor förlust drabbade oss när vår kära vän och musiker
Hilding Holmberg gick bort den 30 juli. Det blev en stor tomhet
efter honom, gruppen sjöng i kyrkan under hans jordfästning.
En annan tråkig händelse var att Boris avgick som ledare av
sånggruppen. Solveig Wikman övertog ledningen och gruppen
är mycket nöjd och tacksam för detta så att vi kan fortsätta med
våra trevliga sångträffar.
Den 15 oktober besökte gruppen Wennströmska restaurangen
och avnjöt en trerätters middag. Sånggruppen avslutade året den
22 december med övningar inför julfesten.

Bowlinggruppen

Bowlinggruppen har tränat varje tisdag 17 v under vårsäsongen
och 15 v under höstsäsongen.
Ett antal nya spelare har tillkommit så nu är vi 17 aktiva,
som får en timmes trivsam motion mellan kl. 12.00 och
13.00 i Bellevuehallen.
Spelglädjen lyser om bowlarna, så kom med!
Höstsäsongen avslutades den 14 december med ”Julkulan”,
klubbens klubbmästerskap.
Gruppledare är Norma och Leif Hagvik
Norma och Leif avtackas av
Marjatta Stenlund
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Onsdagsgruppen

Onsdagsgruppens fikapaus

Pidrogruppen

Vi har haft 18 träffar under det gångna året med mellan 22-25
medlemmar per gång. Vårterminen avslutades med en god
lunch på Wennströmska.
Vi har bland annat läst boken ”Sirliga Gentlemän sökes” av
Karin Brink-Holmqvist”. Vi har haft många intressanta samtal
och diskussioner. Gruppen har under året ansvarat för
Skördefesten i Ansgarskyrkan.1 dec hade vi besök av Anneli
Wollauz med sina hälsoprodukter. Vi ordnade ett mycket
intressant besökte på Nya Konstmuseet den 7 dec. Den 15 dec
hade vi julavslutning med gröt, fruktsoppa, skinkmacka, kaffe
och kaka. Mycket skratt och gamman.
Herrarna brukar spela kort, men till kaffet gör de damerna
sällskap. Träffarna avslutas med sittgymnastik.
Ledare för gruppen har varit Kerstin Söderman
Pidrogänget har spelat varje torsdag, 18 gånger på våren
varav en träff var kvällsspelning och 15 gånger på hösten.
Ca 22 medlemmar brukar delta per gång. Medlemsantalet
har stigit under året och uppgår idag till 25 personer.
I oktober stod Pidrogänget som arrangörer för öppna FRISmästerskapet, i vilket våra spelare också deltog.
Gruppen hade ansvaret för det praktiska arbetet vid banketten
under GM-körens besök i maj.
Den 27-28 november anordnades för sjätte året i rad gruppens
klubbmästerskapen. Säsongen avslutades med kaffe och glögg
Ledare för gruppen har varit Lilli Raunås.

Segrare i KM med prisutdelare Sven
Björkstrand
Friskvårdskommittén

Kommittén har haft 4 planeringsmöten. Under året ordnade vi
modevisning på Hammarby Mötesplats i samband med en
allsångsträff. Rune Ek underhöll och spelade till sången.
Seniorshoppen stod för klädvisningen och vi höll med egna
mannekänger. Friskvårdskommittén hade planerat två resor, en
på våren och en på sensommaren men p g a för få deltagare
inställdes båda I gruppen ingår: Kerstin Söderman, Lilly
Raunås, Marita Kronqvist och Bjarne Nyholm

Stavgångarna

Gångarna har träffats måndag förmiddag 9.30 vid Orientalen
på Gryta. Rönnbyspåret är mycket uppskattat av
motionärerna och i år har man förutom stavgång testat att gå
baklänges vilket även uppmärksammats i VLT. Som omväxling
har det bl.a. gåtts på Björnön och längs Svartån. Säsongen
avslutades med gemensam jullunch på Mickes Bar. Vi har i snitt
varit 6 motionärer per gång och har plats för många fler, så kom
och stava med oss. Ledare för gruppen har varit Paula Taskinen.
Margaretha, Ann-Mari, Marjatta
i baklängesgåing.
Foto: Pia Nordlander

Övrig verksamhet

FRIS vill även i år förlägga Pidromästerskap i Västerås och
vår lokal. Mästerskapet som gick av stapeln den 2 okt var
en öppen tävling. Tio lag deltog, varav sex lag från Västerås.
Eskilstuna segrade med Västerås på andra och tredje plats.
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Deltagande i möten och konferenser 2010
Representanter från föreningen har under året deltagit i följande:
Föreningsbyrån, Studiefrämjandet, Västerås stad, Västerås Stadsledningskontor, Västerås stad
kulturmöte, Culturen, Västmanlands Läns Teater, Skådebanan m.m.

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 alla ledare för de olika verksamhetsgrupperna som gör ett fantastiskt arbete för föreningen.
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 2011

Styrelsen för Finlandssvenska Föreningen i Västerås m. omnejd

Margith Winkelsjö

Margaretha Tarvainen

Ann-Mari Lindqvist Rizvi

Margaretha Smevold

Kenneth Rosbäck

Sven Björkstrand

Siw Sandell
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