Verksamhetsberättelse
år 2007

Finlandssvenska föreningen i Västerås
m. omnejd

Inledning

Aktivt, mångskiftande och utåtriktat kan vi beteckna det verksamhetsår som vi nu sammanfattar.
Året har präglats av utåtriktat arbete i syfte att:
– informera om föreningens målsättning och inriktning, till en bredare publik,
– skapa goda kontakter och samarbete med andra föreningar och institutioner,
– bredda verksamheten för att samla flera deltagare till våra aktiviteter.
Internt:
– omorganisation av ansvarsfördelning för våra evenemang.
– ett påbörjat arbete för att dokumentera våra finlandssvenska folkdräkter, i syfte att dels bevara dess
historia, men också att i olika sammanhang kunna visa dem för större publik.

Medlemmarna är och förblir grunden i föreningens existens. En attraktiv verksamhet som intresserar
och tillfredsställer flertalet, har varit styrelsens målsättning.
Under året har 11 protokollförda styrelsemöten hållits. En del beslut av mindre vikt, men av akut
karaktär har tagits över e-post, eller per telefon.
Samarbetet inom styrelsen har varit synnerligen gott. Alla beslut har fattats i samförstånd och enighet,
dessutom har styrelsens möten präglats av en socialt trevlig samvaro.
Glädjande är, att vi under sista året har fått väldigt många besökare till vår hemsida:
www.finlandssvenskar.se I slutet av året hade 11 550 personer besökt vår sida. Vi har därigenom
också fått många positiva kontakter både med kommersiella företag och officiella institutioner.
Föreningen har haft en representant med i alla de 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 knutit kontakten med ytterligare 3 Mötesplatser i Västerås.
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 227 betalande medlemmar.

Föreningen har under året haft följande samarbetspartners:
Studiefrämjandet, Föreningsbyrån, Kultur och Fritidsnämnden, FF Katajaiset, Finska PRO,
Ingermanländska föreningen, Finska Friskvårdsföreningen, Församlingsförbundet i Finland, Karelska
föreningen, Kulturföreningen Väsky, Mälarhemsföreningen, Mikaelikyrkan, Skådebanan, Hammarby
Mötesplats, Viksängs Mötesplats, Västmanlandsteatern, Arosgubben, Pro-Aros.
Samt de föreningar, omnämnda i de olika gruppernas redovisning.

Klubblokalen
I klubblokalen på Morkullegatan har många av föreningens gruppaktiviteter hållits. Alla styrelsemöten
har förrättats där. Vi har ett positivt samarbete med vår hyresvärd Riksbyggen
Tyvärr är lokalen för liten för Folkdansgruppen, de hyr in sig på Viksängs Mötesplats.
Vårt hyresavtal löper gällande tillsvidare.
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Verksamhetsresultat 2007

Julfest för vuxna i januari

76 personer deltog i festen. Smörgås och gröt
serverades. Omväxlande trevligt program.
Dans till CD-spelare.
Ekonomiskt gick festen med vinst.

Studiebesök

Den 21 mars gjordes ett studiebesök till Åsby
Handelsträdgård

Årsmöte i februari

Ett femtiotal personer närvarade. Soppa serverades till
självkostnadspris

Kyrkdagar·

I år gästades Kyrkdagarna av Direktor Stefan Forsén, från
Lärkkulla, samt hans skönsjungande dotter Madeleine.
Lördagskvällens samkväm var välbesökt, likaså
söndagens högmässa, med därpå följande kyrkkaffe
Ekonomiskt gick Kyrkdagarna med förlust.

Förtroendevaldträff

Ett trettiotal medlemmar samlades för att finslipa
verksamhetsplanen -07. Ett givande möte med många bra idéer,
förbättringsförslag och förslag till nya aktiviteter.
På medlemsmötet gjordes ansvarsfördelningen, av våra
evenemang, upp mellan verksamhetsgrupperna. Medlemsmöten
är ett bra instrument för styrelsen att fånga upp åsikter och
önskemål. Dessutom stärker det underlaget i besluten.

Friluftsdagar

Friluftsdag på Rocklunda med aktiviteter och mellanmål samlade
ett 20-tal medlemmar

Påskfest

Ett sextiotal medlemmar mötte upp till en påskfest på
Tidö/Lindö. På menyn stod silltallrik med tillbehör.
Många helt nya, men förhoppningsvis blivande,
medlemmar närvarade. Bowlinggruppen stod för
arrangemanget och underhållningen
Festen gav ett gott ekonomiskt tillskott.

Resor/Kryssningar

Intresset för Ålandskryssningar har varit stort.
Vi kunde på höstkryssningen fylla en egen
buss från vår förening.
Underhållning och shopping bjöds under hela
resan. Förhoppningsvis ett återkommande
arrangemang.
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Surströmmingsfest

Danslaget bjöd till Surströmmings/Sillfest i
i festlokalen på Tidö/Lindö. Medlemmar från FF
Katajaiset var inbjudna. Drygt 60 personer deltog i
en mycket trevlig fest där danslagets medlemmar
stod för mat och underhållningen.
Ekonomiskt gick festen med god vinst.

Skördefest

Ett 64 medlemmar deltog i Skördefesten. Tipspromenad, modevisning med musikalisk
underhållning, lotterier, auktion och god sopplunch
kunde avnjutas under dagen.
Ett lyckat arrangemang som gav god ekonomisk
vinst.

Kulturkväll

Harry Månsus, författare och teolog berättade om
sina andliga och kulturella rötter i Svenskfinland.
Sånggruppen medverkade
Drygt 60 tal medlemmar hörsammade inbjudan
Kvällen gick ekonomisk jämt upp, tack vare
bidrag från Föreningsbyrån.

Höstfest

Ett 60-tal gäster kom till Dingtuna hembygds-

gård.
Pidrogänget stod för arrangemanget och maten.
Lars Nyberg underhöll med nostalgiska sånger
till eget ackompanjemang.
Dans till Cd-spelare.
Kvällen gick med god ekonomisk vinst.

Klubbmästerskap i Pidro

För tredje året i rad gick Klubbmästerskapet av
stapeln med 20 deltagare, i Klubblokalen
Årets Klubbmästare blev:
Norma Hagvik och Kerstin Nygrund, tvåa kom
Per Rasmus och Reijo Forsgård och på 3 plats
kom Leif Hagvik och Kaj Nygrund,
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Övrig verksamhet

Skrivartävling om minnesvärda upplevelser.
Allan Tegebro utsågs till vinnare i årets tävling.
Samarbetet Västmanlandsteatern har renderat i billiga
teaterbiljetter, vilka ett antal medlemmar har utnyttjat.
Projekt att dokumentera våra folkdräkter har påbörjats.
Visning och information om våra dräkter på
Kyrkbacksgården.
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.

Deltagande i möten och konferenser

Representanter från föreningen har under året
deltagit i följande:
Minoritetsseminarium med inbjudna kommunpolitiker
från Eskilstuna, Västerås, Finlands Ambassad och
Finlands Honorärs konsul.
Möten om samarbete med NBV
Kulturmöten med Teatern och Konserthuset
Föreningsbyrån
Studiefrämjandet
Arkiv Västmanland
Viksängs Mötesplats
Värna Västerås
Dialog och Samverkan
Axelssons Buss
Fagersta Föreningens Jubileum
Planeringsmöten inför 90 års jubileum
Informationsmöte med FRIS representanter

Gruppverksamheten 2007
Årsrapport
Dansgruppen

Dansarna har träffats för träning vid 26 tillfällen med i snitt
14 personer närvarande vid varje tillfälle. Gruppens ledare för
sjätte året i rad har varit Runar och Marjatta Stenlund, som
stand-in har också detta år varit Vailet Frisk och Erik Enegren
från Torshälla.
Under verksamhetsårets sista halva flyttade vi vår verksamhet
från Badelunda kyrkskola till Viksängs mötesplats och bytte
samtidigt veckodag för våra träffar. Nu tränar vi på
tisdagskvällarna klockan 19.00-21.00.
Vi har en diger repertoar som hela tiden utökas. Främst
dansar vi traditionella folkdanser och gillesdanser men i år
har vi utökat med ett par tangovarianter och lite mera av den
sorten lär det bli framöver.
Dansarna har uppvisningsdansat vid 6 olika tillfällen under
året. Förutom traditionella uppvisningar på
midsommaraftonen på äldreboenden och sjukhem har ett antal
andra uppvisningar genomförts. Speciellt kan nämnas
uppvisningen på Finlands nationaldag och 90-års jubileum på
Västerås Congress Center där vi med övervägande antal par
samdansade med Katajaisets dansare.
Engagemang och stor gemenskap präglar gruppen. Dans är ju
en trevlig social umgängesform som ger mental träning,
rörelseterapi, konditionsträning, musikterapi och taktil terapi.
Också du är välkommen att ta del av allt detta.
Bowlinggruppen

Gruppen har träffats varje tisdag mellan kl.
11 och 12 för att förkovra sig i bowlingspel.
Vi började efter nyår och bowlade varje tisdag, 13
gånger, fram till i slutet av maj.
Höstsäsongen började den 4 september och vi
spelade 16 gånger fram till juluppehållet.
I genomsnitt har 8 spelare träffats. Bowlarna står
själva för träningsavgift/ban kostnad.
Samordnare har varit Harry Winkelsjö.

Gruppverksamheten 2007
Sånggruppen

Sånggruppen har övat 10 ggr under våren och 8 ggr
under hösten. Några av sånggruppens medlemmar
medverkade i julfesten. I Kyrkdagarna deltog
gruppen med 2 sånger samt i allsången
Konsert i Vallongården den 30 maj.
Medverkan i samkväm på Hammarby Mötesplats i
oktober. Gruppen sjöng i Sura Kyrka vid Inger
Grönqvists begravning
Musikalisk ledare är Boris Grönqvist och administrativ ledare
Margaretha Tarvainen.

Onsdagsgruppen

Under våren hade vi 10 träffar med, i snitt, 23
medlemmar per gång och under hösten 8 träffar
med 25 medlemmar per gång. Studiebesök i Åsby
Handelsträdgård.
Avslutning hölls tillsammans med Pidron på Hallsta
Brukshotell.
Onsdagsgruppen hade arrangemangsansvar för
Skördefesten. (se bild)
Kryssning i oktober. Julfest tillsammans med Pidro
gruppen.
Ledare för gruppen är Kerstin Söderman

Pidrogruppen

Pidrogänget har spelat 28 torsdagar under året, med
i snitt 18 deltagare per gång
En lördag i januari och oktober ordnades Öppet
Hus för nybörjare och yrkesarbetande. Januari-träffen
var välbesökt, höstträffen något mindre.
Deltagare från gruppen har även uppvisningsspelat
på Hammarby Mötesplats.
Våravslutning på Hallsta Brukshotell och
höstavslutning i Klubblokalen med Julgröt.
Klubbmästerskapet gick av stapeln i november med
20 deltagande medlemmar.
Ledare för gänget är Per-Henrik Söderman.

Gruppverksamheten 2007
Årsrapport
Friskvårdskommittén

Friskvårdskommittén har ordnat stavgång under
sommaren och hösten, med utgång från Rocklunda
och Gryta.
En friluftsdag för hela familjen ordnades den 13
maj, med utomhuslekar och korvgrillning.
Kommittén har haft aktiviteter på Skördedagen
I kommittén ingår: John Sundlin, Beatrice Nilsson,
Leif Hagvik samt Harry Winkelsjö.

Bildklipp från övrig verksamhet

Lottförsäljning är en viktig del i
vår ekonomi.
Allt går att sälja, med
mördande reklam!

Harry M. signerar sina böcker

Glada damer på fest!

Runar plåtar fram och bak
och runtomkring…..

Blev det inte mer…..

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.
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