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Inledning
Aktivt, utåtriktat, förhoppningsfullt men energikrävande kan vi beteckna det verksamhetsår vi
nu sammanfattar. Verksamhetsåret kan summeras som mycket positivt för föreningen och den
planerade verksamheten har följts näst intill fullo. Tack vare ett gott ambassadörskap från
våra medlemmar, medverkan i olika allmänna arrangemang och i interna uppskattade
tillställningar har föreningen fått mycket god PR, vilket resulterat i ett stort intresse från
omvärlden för vår förening.
Året har präglats av:
Jubileumsyra.
Föreningen firade sitt 60 årsjubileum i april med bankett där ett drygt hundratal gäster
närvarade. Ett arrangemang som engagerat många i organisationen.
Kyrkdagarna, med besök av Biskopen i Borgå Stift var också en händelse
som gick i jubileumsårets tecken.
Styrelsen har satsat många extra arbetstimmar på de större evenemangen och kan vid årets
slut konstatera att all den positiva feedback föreningen fått, gott uppväger arbetsinsatsen.
En nyhet för året är föreningens öppnande av ett Facebook konto.
Adressen är: http://www.facebook.com/FinlandssvenskaForeningen
Ett medium där man kan få ut informationen snabbt och också få respons på de idéer och
aktiviteter som planeras. Det är främst den yngre generationen finlandssvenskar som använder
sig av FB och det är dem vi vill nå genom vår satsning.
Hemsidan www.finlandssvenskar.se har många besökare. I nuläget är det nästan 30 000 som
har besökt vår sida. Det blir ungefär 5 000 besökare per år.
Viktig PR har vi också fått genom många notiser och artiklar i lokalpressen, samt att
föreningen varje vecka syns i ”I Dag” spalten.
Föreningen har varit representerad i alla de möten, konferenser och evenemang vi blivit
inbjudna till och som styrelsen bedömt kan gagna föreningen.
Våra medlemmar är och förblir grunden i föreningens existens. Medlemsvård och en attraktiv
målanpassad verksamhet som tillfredsställer och intresserar flertalet har varit styrelsens
målsättning.
Samarbetet inom styrelsen har varit synnerligen gott. Den tunga arbetsbördan som ett
jubileumsår innebär, har gjort att ledamöterna sannerligen och på ett ytterst positivt sätt ställt
upp för att avlasta varandra. Vi har haft en ansvarsfördelning som alla, inklusive
suppleanterna ställt sig bakom.
Föreningen har vid årets slut 195 betalande medlemmar

Föreningen har under året haft följande samarbetspartner och sponsorer:
Studiefrämjandet, Kultur-, idrotts - och fritidsnämndens stab, Lundby församling,
Församlingsförbundet i Finland, Riksbyggen, Västerås Teater, Råby Mötesplats, Hammarby
Mötesplats, Gideonsbergs Servicehus, Arkiv Västmanland, ”Min vän vid spisen”,
Office i Västerås AB, Avnet, Viking Line,
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Föreningslokalen och övriga lokaler
Alla styrelsemöten och många av föreningens gruppaktiviteter, samt temamöten har hållits i
föreningslokalen på Morkullegatan 14.
Samarbetet med Riksbyggen som är vår hyresvärd har varit gott.
Bowlinggruppen använder Bellevuehallen där de själva betalar banhyran. Vissa aktiviteter har
förlagts till olika mötesplatser där lokalhyran är gratis under förutsättning att mötesplatsens
boende får ta del av vårt arrangemang. För övriga fester och evenemang har lämpliga lokaler
hyrts inom ett passande avstånd.

Lager

Från föreningens lager finns för närvarande att köpa:
Föreningströjor á 200:-/st.
Historikboken ”Från häst och harv – Ett tidevarv” á 100:-/st.

Organisation:
Styrelsen för 2012 har varit:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter
Suppleanter
Revisorer
Revisorssuppleanter
Valberedning

Fritids/
Friskvårdskommitté

Margith Winkelsjö
Kenneth Rosbäck
Siw Sandell
Ann-Mari Lindqvist Rizvi
Berit Larsson
Bo Wihlman
Ulla-Britt Neider
Dan Vikström
Ingrid Back
Kaj Nygrund
Stig-Erik Westmark
Ros-Maj Hillerström
Caj-Ole Åstrand
Sverre Smevold
Lilli Raunås
Margaretha Tarvainen
Vakant
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Verksamhetsresultat 2012
Julfesten
Firades på Orientalen dit ett drygt 50 tal personer samlats. Skinksmörgås och risgrynsgröt
stod på menyn och Sånggruppen stod för programmet. Ekonomiskt gick festen med god vinst.
Studiebesök
Den 22 februari var onsdagsgruppen och på studiebesök till Polisens Museum.
Årsmöte
Årsmötet hölls i Klubblokalen sista lördagen i februari med ett trettiotal medlemmar
närvarande. Stig-Erik Westmark som årsmötesordförande och Kaj Nygrund som sekreterare
förde förhandlingarna.
Kyrkdagarna
I år gästades Kyrkdagarna av Biskopen från Borgå Stift Björn Vikström och hans hustru
Maria. Även Trubaduren Mats Fontell från Borgå var deltagande i programmet. På söndagen
var också flera representanter från olika kyrkor i Västerås närvarande.
Medlemsmöte
Den 12 april hölls möte med förtroendevalda och andra positiva idésprutor för att tillsammans
med styrelsen ha en ”brainstorming” över den planerade verksamheten 2012.
60 års jubileum
I april firade förening 60 år med en bankett i Tegnérmatsalen. Ett hundratal gäster samt ett
tjugotal inbjudna föreningsrepresentanter var närvarande.
Press och Kulturrådet Cita Högnabba från Ambassaden i Stockholm höll festtalet.
Anette Sundell/Liljedahl dansade under programmet, bl.a. ”Vårt Land”
Gruppledarna berättade om verksamheten i sina grupper från dess start till dags dato.
Sånggruppen och Dansgruppen bjöd dessutom på prov ur sina repertoarer. I övrigt var
artisterna icke aktiva föreningsmedlemmar.
Föreningens standar utdelades till Kerstin Söderman, Ulla-Britt Neider, Siw Sandell,
Lilli Raunås, Sven-Olof Collin och Margaretha Tarvainen för deras mångåriga insatser till
föreningens gagn.
En både trevlig och värdig jubileumsfest som avslutades med dans.
I samband med jubileet gav föreningen ut en historikbok ”Från häst och harv – ett tidevarv”.

Föreningslokalen
Den 20 augusti samlades representanter från PRO finska och från vår förening för att
storstäda föreningslokalen inför stundande säsong
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Studiebesök
Den 23 augusti samlades ett tjugotal medlemmar på Hjälpmedelscentralen för information och
ett studiebesök i deras nya lokaler på Hässlö.
Surströmmingsfest
Den 1 september hölls fest i Tidö/Lindö lokalen. Traditionellt höll Danslaget i ansvaret för
festen som var mycket trevlig, dessutom gav den ett bra överskott till föreningens kassa.

Sångstund
Den 29 september samlades ett tjugotal gamla och unga till en sångstund med Päivi
Hällström. Programmet innehöll visor från ”Små, små visor”, ” Pikku, pikku lauluja”, en bok
som Päivi sammanställt för barn i förskoleåldern.
Temadag
Den 9 oktober samlades ett tjugotal medlemmar för att lyssna till författaren och pastorn
Harry Månsus som pratade över ämnet ”Historia – Nutid”
Studiebesök
Den 5 november var det studiebesök i Bäckbykyrkan. Vi togs emot av prästen Mats Nyholm
som visade oss runt i kyrkans olika rum och berättade om kyrkans verksamhet och vad alla
deras grupper hade för engagemang. Efteråt fick vi delta i en tipspromenad om vad vi lärt oss.
Kyrkan bjöd på kaffe och bröd
Höstfesten
Den 10 november samlades vi till fest i Tidö/Lindölokalen. Bowlinggruppen stod för
arrangemanget som blev mycket lyckat. Alla gästerna trivdes och vi fick en bra slant att lägga
till föreningens kassa.
Studiebesök
Den 23 november samlades ett trettiotal medlemmar för ett besök hos ”Jesu Kristi Kyrka av
Sista Dagars Heliga”. Bo Wihlman gav oss mycket intressant information om kyrkan och om
sitt första möte med den. Två av deras missionärer berättade om sitt och kyrkans arbete ute i
världen. Vi fick också bra information om hur man börjar släktforska och hur man kan ta del
av deras världsomfattande släktregister.
Kyrkan bjöd också på te, saft och goda tårtor.
Pidroklubbmästerskapet
Den 24 november spelades årets KM i Pidro. Resultaten finns under ”gruppverksamheten”
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Allsång
Den 29 november i föreningslokalen, sjöng vi in julen tillsammans med sånggruppen.
Föreningen bjöd på ”kaffe med dopp”.

Bowlingsklubbmästerskapet
Den 3 december spelades föreningens KM ”Julkulan”. Resultatet finns under
”gruppverksamheten”
Teaterresa
Den 4 december ordnades en teaterresa till Svenska Teatern i Helsingfors, där teatern spelade
”Kristina från Duvemåla”. Biljetterna gick snabbt åt och trettio medlemmar fick möjlighet till
en trevlig kryssning och kulturellt njutande.

Övriga aktiviteter ordnade av andra arrangörer.
Under året har en del av våra medlemmar med framgång deltagit i andra arrangörers
aktiviteter. Här nämns endast ett fåtal:
Presidentvalet
Vår förening bjöds att vara värd och funktionärer för Finlands presidentval i januari 2012.
Marjatta Stenlund, Siw Sandell, Marja-Liisa Lindedahl och Bo Wihlman ställde upp vid båda
valförrättningarna och skötte sina åtaganden mycket förträffligt. Alla väljare blev betjänade
på sitt eget modersmål. Vi fick beröm från Ambassaden, för att vi hade skött oss felfritt och
att lokalen var tillgänglig både vad gäller kommunikationerna och för de rörelsehindrade.
Fris Pidromästerskap
Också i år spelade Riksförbundet sitt mästerskap i vår föreningslokal här i Västerås. Tio lag
deltog, varav 4 hela samt två mixade lag var från vår förening.
Vann gjorde Peter Nyblom och Bjarne Riska från Fagersta, på andra plats kom Christer
Tallroth och Christer Sjölind också från Fagersta. Matchen om tredje och fjärde plats spelades
mellan Västerås lag 4 och mixen Sundbyberg/Västerås. Den kampen vann Leif Hagvik och
Kaj Nygrund över Kaj Sandelin och Margith Winkelsjö.
Bangolf
Våra medlemmar och duktiga bangolfspelare med Arrigo Bragazzi i spetsen har med stor
framgång deltagit i tävlingar, arrangerade av PRO, i Västerås m. omnejd. Reijo Forsgård,
Per Rasmus, Kerstin och Per-Henrik Söderman och Yvonne Schönberg spelar alla i samma
bangolflag/klubb.
Sång och musik
Vår sånggrupp har vid två tillfällen under året, den 14 februari och den 20 november uppträtt
på Gideonsbergs Mötesplats. Repertoaren har varierat och varit mycket omtyckt av publiken.
En god PR för vår förening.
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Gruppverksamheten

Årsrapporter från grupperna
Folkdansgruppen
Inga stora aktiviteter har förekommit i Dansgruppen som fortsättningsvis har tagit time out.
Laget tränade ändå till och deltog i föreningens 60 års jubileum i april. En stor del av gruppen
följde traditionerna och firade midsommar tillsammans, dock utan dansuppträdande före sin
fest.
Gruppen organiserade och totalansvarade för höstens surströmmingsfest på Tidö-Lindö vilken
hos ett 60-tal gäster blev en mycket populär och uppskattad tillställning.
Ledare och uppgiftslämnare: Marjatta och Runar Stenlund

Onsdagsgruppen
Gruppen har haft 17 träffar under året. Temadagar med olika inriktningar har företagits under
året.
Iris Palo med hudvårdstema har besökt gruppen vår och höst.
I februari gjordes ett studiebesök på Polisens Museum. I maj avslutades vårsäsongen med
lunch på Mickes bar.
Den 5 november var gruppen med flera på studiebesök till Bäckbykyrkan och i december var
det säsongsavslutning med Julgröt och tillbehör.
Ledare och uppgiftslämnare har varit: Kerstin Söderman.

Pidrogruppen
Pidrospelarna har träffats 31 gånger under 2012. I gruppen har 20 medlemmar engagerat sig.
Speltiden är alltid på torsdagar mellan 13-16, men i år fick vi flytta spelandet några gånger i
januari p.g.a. Finlands Presidentval som vid 2 tillfällen hölls i våra lokaler.
Gruppen var också engagerad i praktiskt arbete vid föreningens Jubileumsbankett under
våren.
Vårsäsongen avslutades med Raggmunk/Fläsk på Mickes bar.
Från vår förening deltog 6 lag i Fris Pidrotävling, vilka omnämns under ”Andra Arrangörer”
I vårt eget Klubbmästerskap i november segrade Margaretha Tarvainen och Kerstin
Söderman, på andra plats kom Kaj Nygrund och Leif Hagvik, på tredje plats kom Reijo
Forsgård och Bo Wihlman.
Höstsäsongen avslutades i föreningslokalen på Luciadagen med glögg och pepparkakor, kaffe
med dopp och så sjöng vi valda julsånger tillsammans.
Ledare och uppgiftslämnare har varit: Lilli Raunås
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Gruppverksamheten
Årsrapporter forts.

Bowlingsgruppen
Under vårsäsongen träffades bowlarna 17 gånger och med i genomsnitt 12 bowlare per
träningstillfälle, blev totalsiffran 206 deltagare.
Vårsäsongen avslutades i maj med smörgås, kaffe och kaka på Leif och Normas altan.
Under hösten har gruppen träffats 11 gånger med totalsumma 119 deltagare. Dessutom
tillkom extra spel för Klubbmästerskapet.
Klubbmästerskapet hölls den 3 december med 14 deltagare.
Damklassen vanns av:
Yvonne Plantin
478 p
Norma Hagvik
399 p
382 p
Margareta Smevold
I herrklassen segrade:
Leif Hagvik
461 p
453 p
Tapani Harju
Runar Stenlund
411 p
Pris utdelades till segrare i respektive klass.
Höstsäsongen avslutades med kaffe o lussebulle på Bellewuestadions café.
Ledare och uppgiftslämnare har varit: Leif och Norma Hagvik
Motionsgruppen
Stavgångarna har under vårsäsongen träffats 11 gånger med start vi Orientalen.
Promenaderna har skett i omgivningarna av 5 km spåret på Rönnby, Vid fint väder har vi gått
utmed Svartån.
I genomsnitt 4 personer har deltagit.
I slutet av vårsäsongen bestämde gruppen att ta ”time out” under hösten i väntan på flere
deltagare. Förhoppningsvis kan gruppen komma igen till våren 2013.
Ledare och uppgiftslämnare har varit: Paula Taskinen
Sånggruppen
Sånggruppen har under 2012 träffats 16 gånger för sångövningar med
i genomsnitt 16 deltagare.
Julfesten arrangerade gruppen den 6 januari på Orientalen i Önsta Gryta.
Deltagarantalet var ca 50 personer och underhållningen gick i traditionell
stil med julsånger, dikter och historier.
På Jubileumsfesten den 21 april uppträdde gruppen med ett par sånger
Den 28 november deltog även föreningsmedlemmar i sånggruppens träningsdag
där vi sjöng julsånger.
Musikalisk ledare: Boris Grönqvist. Uppgiftslämnare: Margaretha Tarvainen
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Slutord:
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla dem som 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 olika
aktiviteter. Ett speciellt varmt tack till dem som på ett engagerat sätt bidrog till att vi kunde
genomföra vårt 60 års jubileum på ett så förträffligt sätt.
Tack till alla ledare för 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 samarbetspartner och sponsorer.
Styrelsen har under året satsat mesta delen av sin kraft på de stora evenemangen under
vårsäsongen, Kyrkdagarna och 60 års Jubileet. Under hösten har, mindre i omfattning men
större i antal, arrangemang anordnats.
Under nästa vår har vi förhoppningar att kunna arrangera den sedan länge omtalade
”Generationsträffen”, ett evenemang över åldersgränserna. Styrelsens strävan är att
fortsättningsvis anpassa våra aktiviteter till medlemmarnas krav.
Vi hoppas att även i fortsättningen få samma stöd från våra medlemmar och övriga som
hittills stött oss i våra strävanden att vidareutveckla och föra föreningen framåt.

Västerås i februari 2013
Styrelsen för Finlandssvenska Föreningen m. omnejd

Margith Winkelsjö

Siw Sandell

Kenneth Rosbäck

Berit Larsson

Ann-Mari Lindqvist Rizvi

Bo Wihlman

Ulla-Britt Neider

Suppleanter:
Dan Vikström
Ingrid Back
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Morkullegatan 14
714 69 Västerås

Pg 691741 - 3
info@finlandssvenskar.se
www.finlandssvenskar.se
www.finlandssvenskar.se/mobil
www.facebook.com/FinlandssvenskaFöreningen
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