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Vårens största evenemang
Den 9 april träffas vi i Tegnérmatsalen vid 18 tiden för
lite mingel.
Därefter sätter vi oss till bords och bara njuter.
Damkören Grannklang framför, under middagen, sitt
konsertprogram varvat med gruppen Grand Clangers
humoristiska inslag.
Grannklang har en bred repertoar, de bjuder på allt
från klassiska körsånger till folkvisor och
schlagermedley. Bland schlagerlåtmakarna kan
nämnas Robban Broberg, L. Holm/L. Berghagen m.fl.
Grand Clanger bjuder på spexartade sånger och visor
dels tillsammans med kören, men också som separat
grupp.
Vi kan lova att det blir en helkväll som vi kommer att
minnas länge.

Grand Clanger är en ”karagrupp”, med nära
förhållande till damkören, som under Kurt Rusks
ledning bjuder på humor och spex.
Konserten och maten, som blir silltallrik och kaffe
med kaka kostar bara 150:- per person.
Anmälan är ett måste och den görs till:
Sven Björkstrand tel. 021-41 76 09 eller
Margith Winkelsjö tel. 021-35 92 01 alt 0703-476 476
Det här blir vårens största evenemang och vi vill gärna
att ni som har vänner och bekanta speciellt från
Sydösterbotten, i stan eller i grannföreningar,
vidarebefordrar informationen till dem.
Vi vet ju att många gärna vill komma på våra
evenemang, om våra gäster kommer från deras
”hemtrakter”, bara de vet om det.
Om vi alla hjälps åt att sprida budskapet når vi många
flera.

Grannklang – en kör, ett sammansvetsat gäng som
tycker om att vara tillsammans, och att sjunga förstås,
kommer från Korsnäs i Sydösterbotten och har
nyligen firat sitt 10 årsjubileum.
Dirigent är Jonny Sandsten.

Ta gärna med vänner och bekanta! Det
här programmet kommer att tilltala alla!
Alla är hjärtligt Välkomna!

Hänt sen sist…
Årsmöte 2011
Den 27 februari samlades ett drygt
femtital medlemmar för att hålla
Årsmöte.
Glädjande var att så många
hörsammat kallelsen, att både
stolarna och syret i luften tog slut i
Klubblokalen.
Dagen inleddes med kaffe och
Anitas goda hembakta bullar.

Verksamhetsberättelsen, Bokslut
och Resultaträkning för 2010
godkändes och revisorerna kunde
också i år ge den avgående
styrelsen ansvarsfrihet.
Valberedningen var väl förberedd
och fått alla platser i styrelsen
fullsatta.
På nya poster är i år: Kenneth
Rosbäck som blev vice ordförande
och Berith Larsson som valdes till
ledamot. Helt ny i styrelsen är
Margareta Kohlén Harju kassör
och Bo Wihlman som blev ledamot

Trångt men hjärtlig stämning…
Margith Winkelsjö informerade om
de närmast kommande aktiviteterna.
Hon bad enträget alla närvarande att
sprida informationen till vänner och
bekanta, samt att de som hade
möjlighet därtill att sätta upp
affischer på lämpliga platser runt om
i Västerås. Hon gjorde också PR för
våra Föreningströjor som finns att
köpa på Klubblokalen.
Kl. 14.08 öppnades Årsmötet av
sittande ordförande och sekreterare.
Efter de inledande paragraferna och
Parentationen valdes Stig-Erik
Westmark till årsmötesordförande
och Kaj Nygrund till
årsmötessekreterare.
När väl Stig-Erik och Kaj övertagit
presidiet gick det raskt undan. De
har båda många års erfarenhet att få
en församling att komma till
enhälligt beslut.

Bo och Margareta är båda
engagerade i Pidrogruppen.
Margith Winkelsjö, Siw Sandell,
Ann-Mari Lindqvist Rizvi och
Tapani Harju har ett år kvar på sina
mandat.
Ny suppleant blev Ulla-Britt
Neider. Ulla-Britt är sedan tidigare
välkänd för många i föreningen.
Fritidskommittén fick tre nya
ledamöter: Elsie Rönn, Kaj Rönn
och Birgitta Andersson. Kvarstår
gör Bjarne Nyholm.
Innan fastställande av 2011 års
medlemsavgift fastställdes
informerade Margith Winkelsjö
om nya regler för kommunalt
bidrag. Vi måste i framtiden vara
mycket tydliga i våra paragrafer,
om att vi följer landets gängse
lagar och avtal.
Efter en stunds föreningsteknisk
diskussion om huruvida vi kan
göra en omedelbar paragrafändring
kom vi fram till att så var fallet.
Paragraf 2 ändras fr.o.m. årsmötet
till en näst intill ordagrann
efterlydelse av styrelsens redan
utfästa policy:

Valberedare Dan Vikström

”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.”
Efter beslutet om paragrafändringen
kunde vi behålla medlemsavgiften på
samma nivå som tidigare år, alltså
120 :- per medlem och år.
Slutligen avtackade Margith
Winkelsjö avgående ledamöter med
blommor.
Margaretha Tarvainen som varit vice
ordförande tackades för sina stora
insatser för föreningen under många
år. Sven Björkstrand och Margareta
Smevold för det år de lagt ner en hel
del av sin fritid på föreningen.
Marita Kronqvist, Lilli Raunås och
Kerstin Söderman för deras
entusiastiska jobb i
Fritidskommittén.
Maj-Len Sundlin och Anita
Johansson för kökstjänsten under
årsmötesdagen och till sist Stig-Erik
Westmark och Kaj Nygrund för deras
enastående sätt att sköta presidiet
under förhandlingarna.

Avgångna förtroendevalda.
Årsmötesordförande tackade de
församlade och önskade den nya
styrelsen Lycka till i sitt arbete
under2011.

Blandade bilder 2010

Lite av varje….
Föreningströjor !

Medlemsmöte

Det finns ett antal föreningströjor
kvar att köpa.
Tröjan, modell tenniströja, är i ett
skönt lättvättat polyestermaterial.
Man känns inte svettig i den, vid
fysiska aktiviteter.
Tröjan är färgbeständig, har bra
passform och finns i svart/
mörkgrått.
Snygg krage med kort dragkedja i
stället för knappar.
På vänster sida, ovanför hjärtat,
sitter FSV emblemet i klarblått.
Gråa revärer med www adressen
mycket diskret i svart på höger sida.

Den 27 mars kl. 15.00 träffas vi i
klubblokalen för att finslipa årets
verksamhetsplan.
Alla goda idéer, som vi vet finns
hos var och en i föreningen, vill vi
gärna spinna vidare på.
Hur kan vi justera verksamheten så
att den ännu bättre passar våra
medlemmar?
Kan föreningen förmedla
aktiviteter som det finns intresse
för, men som ligger utanför
föreningens möjlighet att ordna.
Ska vi bjuda in oss till andra
föreningars aktiviteter för
information och prova på träffar?
Flera tematräffar i Klubblokalen?
Ska vi stryka aktiviteter som
”överlevt” sig själva eller ska vi
omforma dem så att de tilltalar
våra medlemmar?

Runar har synpunkter och Leif
lyssnar.

Kramisar! Sören och Margaretha

Vi har fått in många bra tips på hur
vi ska aktivera andra generationen
till vår förening.
Var med och diskutera dem.

En tröja man kan ha vid alla
tillfällen och som dessutom ger den
föreningen god PR!
Tröjan kostar 200 kronor för
medlemmar.
Klubblokalen är öppen varje onsdag
och torsdag 13-16.
Ring Margith för mer info:
021- 35 92 01
____________________________

Medlemsavgiften
är oförändrad 120 :- per pers./ år .

Glöm inte att ange ditt
namn på inbetalningskortet!
Föreningens Postgiro:
69 17 41-3
och adressen är
Morkullegatan 14
724 69 Västerås.
Inbetalningskort följer med detta
utskick.

Bland mötesdeltagarna lottar vi
ut:
2 kryssningar till Helsingfors,
2 kryssningar till Åbo och
2 kryssningar Kapellskär/
Mariehamn

Kom och delge oss dina
idéer!

Bowlarna
Åke, Sven, Margith och Erland

Anita och Ture på fest

Vi för diskussionerna i
gemytlig anda över en kopp
kaffe och alla är Välkomna!
/ margith
Margith och Margareta samlar
papper inför Årsmötet

Grupperna
Bowlarna

Sångarna
Sånggruppen har genomfört 4
övningar hittills i år med ca. 17
deltagare per gång.
Vi har i år 2 sångledare som delar
på jobbet. Solveig och Boris har
av tidsbrist gjort upp om att leda
gruppen varannan gång.
Och det är ju till stor glädje för oss
sångare, för vi gillar våra ledare
och vi gillar att sjunga. Och vi har
en alldeles utmärkt ackompanjatör
på dragspel, Sven-Olof.

Sverre mitt i svingen…
Bowlarna träffas varje tisdag
klockan 12 på Bellewuehallen. Just
nu är vi 14 stycken som varje tisdag
tränar för att hitta det mest perfekta
slaget.
Ibland går det riktigt bra och ibland
mindre bra. Men vi tar allt med
jämnmod och gläder oss åt att
träffas och umgås. Och så länge vi
inte har slagit den fulländade serien
på 300 poäng, så har vi någonting
att träna för.
Nya spelare är Välkomna!
Ring bara till Leif/Norma 331433
_____________________________

Onsdagsgruppen
Här kommer en liten rapport om vad
vi sysslar med om onsdagarna.
Vi har läst en tokrolig bok, ”Sirila
män sökes”, av Karin Brunk
Holmqvist. Den har gett upphov till
många skratt.
Har någon ett förslag på en bra bok
så hör gärna av er till oss.
Vi har också haft besök av Iris Palo
som presenterar AloeVera
produkter. Hon besöker oss minst 2
ggr per år.
I vårens agenda ingår ett
studiebesök hos polisen och
avslutning på Skultuna Brukshotell.
Vi är ca. 20 medlemmar som träffas
varannan onsdag och har det trevligt
tillsammans. Är du intresserad att
vara med är du
Hjärtligt Välkommen!
/Kerstin
____________________________
All vår Verksamhet annonseras i
VLT under Föreningsspalten.
Kolla också :
www.finlandssvenskar.se

Vi sjunger lite blandat sånger och
visor, Solveig har tagit fram texter
och noter till sånger av Georg
Malmsten. Och de håller vi på att
öva in tillsammans med flera andra
finlandssvenska sånger som är nya
för oss. Vi har fått löfte om att få
uppträda på Gideonsbergs mötesplats fast datum är inte fastställt.
Vi sjunger vidare med våra vackra
finlandssvenska och svenska visor.
Och finns det någon som vill
sjunga så är ni hjärtligt välkomna.
Vi har väldigt trevligt tillsammans.
Vänliga hälsningar
Margaretha.
___________________________

Vår Historik
Som ni säkert känner till så jobbar
vi nu med föreningens historik, en
sammanfattning som ska spegla 60
års verksamhet.
Runar Stenlund, Dan Vikström och
Margith Winkelsjö har delat på
jobbet att leta fram material.
Nu är vi intresserade av att få träffa
medlemmar och fylla på vårt
material med självupplevda
minnen.
Vi planerar att ha träffarna på
klubblokalen och i
studiecirkelform. Vill du vara med
någon eller några kvällar så hör av
dig till Margith på 35 92 01.
Man ”kommer ihåg” mycket bättre
när man sitter tillsammans och
minns.
Ju mera material vi har desto
lättare är det att sammanfatta, så att
vi får ihop en hel bok!

Kom med och dela med dig!

Pidrospelarna

Norma, Marianne Kerstin och Ingrid
i full koncentration.
Nu är vi i full gång med
Pidrospelandet för vårsäsongen. Vi är
i medelsnitt 16-20 spelare per gång
som träffas i klubblokalen.
Stämningen är hög och de hjärtliga
tråkningarna haglar.
Den som delar brukar råka värst ut:
”Är du färgblind” eller ”Vem ere
som delar ut de här Kokkolakorten?
Allt under glada skratt.
En och annan rolig historia hinner vi
också dra mellan givarna.
Undertecknad tyckte att vi kunde ta
ledigt på Skärtorsdag, men det gick
inte hem. Nej de flesta ville inte
missa en pidrodag.
Vi ta gärna emot flera spelare, inga
förkunskaper behövs. Man lär sig
spelet snabbt.
Lilli
______________________________

Gåinggruppen

Thore ,Paula, Gun-Lis, Harry,
Margaretha, Norma och Ros-Maj
Träffas varje måndagsmorgon vid
Orientalen.
Vi promenerar på vanligt sätt, vi går
med stavar, vi går både framlänges
och baklänges. Allt efter eget tycke
och smak.
Som säsongsavslutning äter vi en god
lunch och laddar batterierna till nästa
omgång.

