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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
verksamhetsåret 2010 gjort vissa kompletteringar i vår policy beträffande värdegrundsfrågor. På årsmötet
2011 godkändes den av styrelsen framtagna policyn under § 2 i våra stadgar. Efter beslut om
stadgeändring kunde vi behålla medlemsavgiften på samma nivå som tidigare 120 kr/år.
Finlandssvenska Föreningen är en ideell förening, partipolitiskt, religiöst och etniskt obunden.
Föreningen skall 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 bibehålls enligt de senaste årens modell.
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.
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 220 betalande medlemmar.
Att FSV flitigt synts i VLT under ”Föreningsnytt” och i ”Idag-spalten” ger en mycket bra PR åt
föreningen och upplysning om våra aktiviteter. Nämnas kan att VLT har under det gångna året gjort ett
besök hos pidrospelarna på Morkullegatan, ett besök som utmynnade i en intressant artikel om pidro.
Föreningens utskick ”Medlemsnytt” har utkommit med 4 nummer under året. Redaktör har varit Margith
Winkelsjö. Tack vare Kenneth Rosbäck Office i Västerås AB, får vi den 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 4260
inloggningar skett på vår hemsida www.finlandssvenskar.se vilket betyder nästan 11,7 besök i snitt per
dygn. Vid årets slut var antalet besökare sedan start 25068. Att hålla en hemsida aktuell och uppdaterad
är viktigt. Uppdateringar kräver kunskap och är förenat med en hel del tidsödande arbete på frivillig
basis.
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Utbildning i underhåll av hemsidan har fortsatt och målsättningen är att vidareutbildning ska fortsätta och
för att vi så småningom skall kunna göra uppdateringar i egen regi.
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 med släkt, vänner och andra
intresserade till våra arrangemang.
Föreningen har varit representerad i många 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:
Office i Västerås AB, Studiefrämjandet, Kultur och Fritidsnämnden, Lundby församling, Församlingsförbundet i Finland, FRIS, Riksbyggen, Västerås teater, Skådebanan, Råby Mötesplats, Skerike Hembygdsförening, Civilförsvarsförbundet samt de föreningar omnämnda i verksamhetsgruppernas redovisningar.

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. Fr. o m 1 jan 2012 är hyresavtalet uppsagt pga. att dansgruppen upphörde den 31.12.2011.
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 2011 har varit:
Ordförande
Vice ordf.
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Suppleanter
Revisorer
Revisors ersättare

Valberedning

Margith Winkelsjö
Kenneth Rosbäck
Margareta Kohlén Harju
Ann-Mari Lindqvist Rizvi
Berit Larsson
Bo Whilman
Siw Sandell
Tapani Harju
Ulla-Britt Neider
Kaj Nygrund
Stig-Erik Westmark
Kaj Rönn
Caj-Ole Åstrand
Sverre Smevold
Dan Vikström
Lilli Raunås

Fritids-/ friskvårds kommitté: Elsie Rönn, Kaj Rönn, Birgitta Andersson och Bjarne Nyholm
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Planerad verksamhet 2011

Verksamhetsresultat 2011

Julfest 5 januari

Drygt 40 personer deltog i julfesten. Sånggruppen ansvarade för
arrangemanget med ett traditionellt och stämningsfullt program,
diktläsning, sketcher, sång och musik. Det serverades goda skinksmörgåsar, kaffe och kakor. Lottförsäljningen under kvällen gav
ett uppskattat tillskott i kassan.

Teaterbesök 14 januari

Ett stort antal medlemmar kom till Västerås teater och såg
teateruppsättningen av Susanna Alakoskis prisbelönade bok
Svinalängorna. En stark pjäs som väckte känslor.

Årsmöte 27 februari

Drygt 50 medlemmar närvar vid årsmötet i Klubblokalen. Goda
hembakta bullar serverades innan årsmötesförhandlingarna.
Margith Winkelsjö informerade om de närmast förestående
aktiviteterna och gjorde reklam för vår nya föreningströja.
Efter parentation och en tyst minut tog förhandlingarna vid.
Stig Westmark valdes till ordförande och Kaj Nygrund till
sekreterare för årsmötet. Valberedningen hade förslag till
samtliga styrelseposter vilket bifölls av de närvarande. Vidare
antogs ändring/tillägg beträffande värdegrundsfrågor under § 2 i
våra stadgar.

Kyrkdagar 12-13 mars

I år gästades vi av teolog Kalle Sällström Församlingsförbundet
samt musikerparet Helén Nyberg och Thomas Enroth från Vasa
som framförde egenskriven sång och musik. Högmässan på
söndagen med predikan av Kalle Sällström väckte till eftertanke i
fastetid. Alla bjöds på sedvanligt kyrkkaffe efter gudstjänsten.
Kyrkdagarna var välbesökta och uppskattade.

Förtroendevald/medlemsträff 27 mars

Ett 20-tal medlemmar hade infunnit sig för att diskutera
verksamhetsplanen för 2011 samt lämna tips och förslag på
föreningens utveckling, framtida inriktning och verksamhet.
Diskussionerna var givande och många synpunkter framfördes.
Ansvarsfördelningen för planerade evenemang delades upp
mellan verksamhetsgrupperna i stort sett som tidigare.

Temadag, 6 april

Fritidsgruppen ordnade ett besök i Syrianska kyrkan med guidning
och efterföljande intressanta diskussioner.

Vårkonsert/fest 9 april

120 pers. deltog i evenemanget med den gästande kören
Grannklang och respektive från Korsnäs. Konserten var mycket
uppskattad liksom den efterföljande festen. 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.
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Surströmmingsfest 3 september

Föreningen bjöd i år till surströmmings/sillfest i Skerike
hembygdsgård. Ett 60-tal personer deltog i den glada tillställningen som danslaget var ansvariga för. Matti Koskinen och
Anders Gunnarsson stod för god underhållning. Årets
läckerheter hade en strykande åtgång. Kvällen avslutades med
dans.

Hemlig resa 17 september

Friskvårdsgruppen arrangerade en hemlig resa till ”Mittens Rike”,
Älvkarleby och Dragon gate. En hel buss med pigga medlemmar
följde med på resan. Ett mycket uppskattat arrangemang.

Frivilligvecka 6 oktober

Under frivilligveckan för föreningar i Västerås, deltog vi genom
att informera om vår verksamhet, vår kultur och begreppet
finlandssvenskar. Vi delade också ut informationsblad och
broschyren ” Finlandssvenskt mera svenskt än svenskt”.
Pidrospelarna uppvisningsspelade och gav västeråsarna möjlighet att pröva på det bland österbottningar populära kortspelet.

Teater 13 oktober

Föreställningen av Molière, bearbetad av Tomas Tjerneld på
Västerås teater drog en stor publik. Västerås ensemblen gav
järnet, i en humoristisk avskedsföreställning.

Temadag 12 november

Civilförsvarsförbundets specialutbildade Malin Dreifalt
informerade om hur vi klarar oss i olika katastroflägen t ex under
längre elavbrott och vid översvämning. En pedagogisk och
intressant föreläsare som engagerade alla närvarande, ett 30 tal.

Höstfest 19 november

Bowlarna stod för den årliga höstfesten på Tidö Lindö. Mat från
Tunby-krogen serverades och gästerna stod för programmet; en
trevlig blandning av historier, sånger och sånglekar.

KM i Pidro 27 november

Klubbmästerskapet arrangerades för sjätte året i rad. 10 tvåmanna lag deltog, segrare i årets KM blev Leif Hagvik och Kaj
Nygrund. På andra plats kom Bo Wihlman och Reijo Forsgård
och på tredje plats Elis Stenholm och Harry Winkelsjö

Lusse/allsång 11 december

Solweig Vikman ledde allsången och Sven-Olof Collin stod för
musiken. På repertoaren stod våra mest kända och kära julsånger. Naturligtvis serverades kaffe, lussebullar och
pepparkakor.

KM i bowling 13 december

Den 13 december avslutades bowlingsäsongen som vanligt med
klubbmästerskapet "JULKULAN" i Bellevuehallen.
Margith Winkesjö utgick som som segrare för damerna och
Leif Hagvik för herrarna.
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Gruppverksamheten 2011
Dansgruppen

Dansgruppen har träffats vid 24 tillfällen i Skerike Bygdegård för
träning av gamla och nya danser. Träningarna har som tidigare skett på
tisdagar mellan kl 18 och 20. Deltagarantalet per träff har i snitt varit
12 personer. Under midsommarhelgen uppvisnings-dansade gruppen
traditionellt på fyra olika äldreboenden och sjukhem. Dansgruppen stod
som arrangörer surströmmingsfesten.
Gruppledare har som tidigare år varit Runar och Marjatta
Stenlund med Vailet Frisk och Erik Enegren som standin.

Lappfjärdsmenuetten

Runar o Marjatta avtackas

Sånggruppen

Julfesten 2011 i Badelunda

Varmt Tack Marjatta och Runar för ert entusiastiska ledarskap under
åren 2001-2011. Tack för alla roliga, avancerade men även enkla
danser, som ni tränat in med oss. Vi har varit ett glatt gäng, med
mycket fin gemenskap, som kommer att ta tillvara tillfällena för att
kunna träffas även i fortsättningen.
Tack! Från dansgruppen / Siw

Sånggruppen har haft 16 sångövningar med i genomsnitt 17 deltagare.
Vi startade enligt tradition med julfest trettondagshelgen. I år i
Badelunda kyrkskola och ett 40 tal medlemmar deltog. En god
smörgås och kaffe med hembakt bröd serverades, lotterier såldes. Allt
med ett välkommet överskott till kassan. Julfesten avslutades med
dans. Som avslutning på vårsäsongen var vi bjudna till Helena och
Dage på Tidö Lindö, där vi bjöds på smörgås och kaffe med hembakta
bullar förstås. På denna träff meddelade Solveig att hon ville sluta p.g.a
sviktande hälsa och tidsbrist.
Boris ställde upp på hösten så nu rullar det på i gamla hjulspår.
Vi har inte haft några sångframträdanden under året.
Gruppledare: Margaretha Tarvainen

Pensionärsgruppen

Damerna har hjärtans roligt

Pensionärsruppen har träffats 18 gånger var annan onsdag i
klubblokalen. Vi är ca 20 medlemmar som samlas under gemytliga
former. Vi stickar och syr, läser något, diskuterar, dricker förstås
kaffe och har lite jympa. Vi hade en liten påskfest där vi hade egen
matsäck med oss. Roliga historier, sång och gamman, ja allt som hör
påsken till. Vi har haft besök av Iris Palo som demonstrerade Aloe
vera produkter. Vårterminen avslutade i maj på Skultuna
Brukshotell och höstterminen med julbord på klubblokalen.
Gruppledare: Kerstin Söderman
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Bowlinggruppen
Bowlinggruppen har träffats i Bellevuehallen och tränat 31 tisdagar
under året. Intresset för bowling är på topp Oftast fyller vi 7 banor =
14 st spelare så medelantalet per gång ligger fortfarande riktigt högt.
För Höstfesten 19 nov stod bowlarna som arrangörer. En trevlig och
gemytlig kväll med god mat och mycket trevlig samvaro. Den 13
december avslutades säsongen som vanligt med klubbmästerskapet
"JULKULAN".
Gruppledare: Norma & Leif Hagvik
KM-resultatet redovisas

Pidrogruppen
Pidrogruppen har varit mycket aktiva under året och träffats 33

gånger. Årets höjdpunkt är vårt Klubbmästerskap där 20 deltog. Kaj
Nygrund och Leif Hagvik utgick som segrare. Två mycket spännande
och trevliga dagar. Gruppen stod som värdar för vårfesten då vi hade
besök av kören Grannklang från Korsnäs, Finland.
FRIS hade även i år sina Riksmästerskap i pidro i våra lokaler.
Segrare: Västeråsdamerna Norma Hagvik och Kerstin Nygrund.
Gruppledare: Lilli Raunås.

KM-mästarna i pidrospel 2011

Friskvårdskommittén

…..

Fritidsgruppen anordnade hemlig resa den 17 sep. Ett 50 tal
medlemmar startade från Mikaelikyrkan med första stopp i Gysingen
där kaffe med smörgås intogs. Resans mål var Älvkarleby och
Dragon gate. Fantastisk upplevelse att få en inblick i den kinesiska
kulturen. Lunchen intogs på den naturfagra Laxön. Färden fortsatte
till Söderhä'llsgården med unikt Folklivsmuseum och tillverkning av
tomtar och troll. Hemfärd med busskaffe och kaka med nöjda och
glada resenärer.
I maj anordnade vi besök hos Syrianska kyrkan där vi fick en
fin guidning och serverades kaffe.

Hemliga resan till Dragon gate

Fritidsgruppen/Kaj Rönn

Hurtiga stavgångare i Önstaspåret

Gångarna har träffats måndag förmiddag kl 9.30 vid Orientalen
(orienterarnas hus) på Önsta Gryta. Rönnbyspåret är mycket
uppskattat av alla men som omväxling har man också motionerat på
Björnön och längs med Svartån. Det har blivit många uppfriskande
promenader, vi anpassar farten efter orken och går med eller utan
stavar, ibland även baklänges. Säsongen avslutas alltid med
gemensam lunch. Gruppen har träffats 25 gånger under det gångna
året med i snitt 6 motionärer per gång. Vi har plats för många fler så
kom med och stava med oss.
Gruppledare: Paula Taskinen.
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Deltagande i möten och konferenser 2011

Representanter från föreningen har under året deltagit i följande:
Föreningsbyrån, Studiefrämjandet, Västerås stad, Västerås Stadsledningskontor, FRIS, 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 olika aktiviteter.
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
tidigare nämnda samarbetspartner och sponsorer.
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret medvetet legat lågt vad beträffar större tidskrävande
kulturevenemang. Vi har istället ägnat mycken tid åt att planera för föreningens 60- års jubileum den
21 april 2012.
Vår strävan är att under kommande år åter satsa på många berikande kulturarrangemang.
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 2012

Styrelsen för Finlandssvenska Föreningen i Västerås m. omnejd

Margith Winkelsjö

Margaretha Kohlén Harju

Kenneth Rosbäck

Bo Whilman

Ann-Mari Lindqvist Rizvi

Berit Larsson

Ulla-Britt Neider

Siw Sandell

Tapani Harju
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Fsv

Finlandssvenska föreningen i Västerås
RESULTATRÄKNING 31-12-2011
Resultat
2010

Intäkter

Budget
2011

Resultat
2011

Medlemsavgifter

27 750

27 000

26 180

Inträden o dyl

38 650

47 200

37 172

8 165

10 300

4 946

33 624
8 994

33 900
7 900

17 784
200

117 183

126 300

86 282

Direkta kostnader

40 816

44 8000

34 759

Lokalkostnader Riksbyggen
Lokalkostnader tillfälliga lokaler
Kontorsmaterial
Utskick (kopiering, porto)
Trycksaker, INFO broschyr
Porto
Annonskostnader
Hemsidan
Förbrukningsinventarier
Kostnader bank/pg
Möteskostnader, kostn styrelsen mm
Övriga kostnader

21 190

22 000

19 560

13 675

17 500

10 950

1 037

3 000

2 566

3 868

6 000

3 590

9 500

5 000

924

2 060

4 000

880

3 588

5 000

1 479

4 300

7 000

4 300

0

1 000

0

476

1 000

722

1 299

5 000

1 131

13 825

5 000

450

115 634

126 300

81 312

449

0

1 032

1 998

0

6 002

Lotterier
Bidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader

Summa kostnader
Ränta
Årets resultat

Vinst

BALANSRÄKNING 31-12-2011
Tillgångar
Likvida medel

95 498

S:a tillgångar

95 498

Skulder och Eget kapital
Kortfristiga skulder
Eget kapital
Årets resultat

0
89 496
6 002

S:a skulder och eget kapital

95 498
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Finlandssvenska Föreningen i Västerås m. omnejd
Verksamhetsplan för arrangemang
Vårsäsong
januari

februari

mars

april

maj
juni
juni

Höstsäsong

5
12 , 13, 14
21
26, 27, 28

Julfest
Presidentval
Temagdag Svåra År
Presidentval II

26

Årsmöte

september 2

10 samt 11
25

Kyrkdagar m Biskop Björn Wikström
Medlemsmöte

21

60 års jubileeum
decenniets stora evenemang

valfritt

2012

Surströmming

17
valfritt

Måbra aktivitet
Temadag

oktober

13
19-jan

Kulturevenemang
Öppet hus i Pidrospel

november

18
24 samt 25
valfritt

Höstfest m. musik o dans
Pidromästerskap
Pyssel

december

8
12
11

Luciakaffe m. allsång
Julgröt i klubblokalenför verks.grupperna
KM i bowling

2013 jan

5

Julfest

Temadag Måbra
Friluftsdag
Säsongsavslutningar

Med reservation för ev. ändringar

Verksamhetsplan för grupper o övrigt 2012
Verksamhet:

Antal möten:

Antal deltagare:

Allsångsgrupp

20 träffar

ca:20 pers/varje träff

Pensionärsgruppen

20 träffar

ca:20-25 pers/ varje träff

Pidrogruppen

34 speldagar

ca: 20-24 pers/ varje gång

Bowlinggruppen

36 träningstillfällen

ca:14 spelar varje gång

Folkdansgruppen

20 träningstillfällen

ca: 12-16 dansare/varje gång

Stavgångarna

30 pass

ca: 8 pers/ pass

Fritidsgruppen

6 möten

4 pers/möte

Resor

2

45 pers /resa

Data

Fortsatt utbildning i grundkurser, samt i föreningens hemsidesprogram

Hobby/ Pyssel

Temakvällar i olika hobbyverksamheter

Motion

Introduktionsträffar, förslag på Boule, linedans etc

Studiebesök

3 tillfällen

15 personer/tillfälle

60 års jubilet är decenniets viktigaste evenemang. Vi kommer att bjuda in representanter
för alla samarbetsorganisationer i Västerås, en del officiella finländska gäster
och representanter för samtliga finlandssvenska föreningar i Sverige.
Ett för föreningen mycket viktigt evenemang, som bara måste genomföras.
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Fsv

Finlandssvenska föreningen i Västerås

BUDGETPLAN för år 2012
Resultat
2010

Resultat
2011

Budget
2011

Budget
2012

Inkomster
Medlemsavgifter

27 750

27 000

26 180

33 000

Inträden o dyl

38 650

47 200

37 172

86 000

8 165

10 300

4 946

11 000

33 624

33 900

17 784

40 000

8.994

7 900

200

28 000

117 183

126 300

86 282

198 000

Direkta kostnader

40 816

44 800

34 760

106 000

Lokalkostnader Riksbyggen
Lokalkostnader tillfälliga lokaler
Kontorsmaterial
Utskick (kopiering, porto)
Trycksaker, INFO broschyr
Porto
Annonskostnader
Hemsidan
Förbrukningsinventarier
Kostnader bank/pg
Möteskostnader,
kostn styrelsen mm
Övriga kostnader

21 190

22 000

19 560

22 000

13 675

17 500

10 950

17 000

1 037

3 000

2 566

3 500

3 868

6 000

3 590

8 000

9 500

5 000

924

30 000

2 060

4 000

880

3 500

3 588

5 000

1 479

8 000

4 300

7 000

4 300

5 000

0

1 000

0

1 000

476

1 000

722

1 000

1 299

5 000

1 131

3 000

13 825

5 000

450

10 000

115 634

126 300

81 313

218 000

0

1 032
6 002

-20 000

Lotterier
Bidrag
Övriga intäkter
Summa
intäkter
Kostnader

Summa
kostnader
Ränta
Resultat

449
1 998
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