Verksamhetsberättelse
år 2008

Finlandssvenska föreningen i Västerås
m. omnejd

Inledning
Aktivt, mångskiftande och utåtriktat kan vi beteckna även detta verksamhetsår som vi nu
sammanfattar.
Verksamhetsåret kan summeras som mycket positivt för föreningen. Tack vare väl genomfört
attraktivt publikt samkväm, medverkan i olika allmänna arrangemang och interna uppskattade
tillställningar har föreningen fått god PR vilket har resulterat i många nya medlemmar.
Året har präglats av utåtriktat arbete i syfte att:
– marknadsföra föreningen för att locka nya medlemmar,
– informera om föreningens 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:
– För att avlasta styrelsen har ansvarsfördelningen för våra egna evenemang bibehållits enligt
modell från år 2007.
– Idéinsamling över hur ”andra generationen” skall kunna lockas till föreningen.
Medlemmarna är och förblir grunden i föreningens existens. En attraktiv verksamhet som intresserar
och tillfredsställer flertalet, har varit styrelsens målsättning.
De senaste fem årens negativa trend vad gäller medlemsantalet har i år brutits och kurvan pekar nu
uppåt. Denna positiva utveckling är ett resultat av målmedvetet arbete från styrelsens sida som
grundlades redan 2007 med planering och satsning åt mera publika arrangemang. Styrelsen har också
vinnlagt sig om en bred utåtriktad verksamhet och ett aktivt mun-till-mun värvningsarbete i
kombination med attraktiva, men också lättsamma och omtyckta arrangemang.
Förutsättningar för en fortsatt positiv trend med växande medlemsantal finns eftersom vi i närmiljön
har en mycket stor potential i den s.k. ”andra generationen” d.v.s. alla de personer som har rötter eller
band till Svenskfinland. Frågan hur dessa skall lockas till föreningen är väckt i styrelsen och ett
värdefullt underlag för detta arbete blir bl.a. en mängd tips och idéer som inkommit till styrelsen under
året. Den enskilde medlemmen är också en värdefull resurs i värvningsarbetet genom möjligheten att
locka med släkt och vänner till våra arrangemang och på så sätt väcka intresse för vår förening.
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.
Under året har drygt 3200 inloggningar på vår hemsida www.finlandssvenskar.se skett vilket betyder
nästan 9 besök i snitt per dygn. Vid årets slut var det totala antalet besökare sedan start närmare 14800.
Att hålla en hemsida aktuell och uppdaterad är mycket viktigt. Uppdateringar kräver kunskap och är
förenat med en hel del tidsödande arbete. Utbildning i underhåll av hemsidan har under året påbörjats
vilket så småningom skall resultera i att uppdateringarna kommer att ske oftare och delvis i egen regi.
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 hade vid verksamhetsårets slut 242 betalande medlemmar.

Föreningen har under året haft följande samarbetspartners:
Studiefrämjandet, ABF, Kultur och Fritidsnämnden, Mikaelikyrkan, Viksängs Mötesplats,
Viksängsrådet, Viksängsdraget, Malmabergs Mötesplats, Västmanlandsteatern, Culturen, Tidningen
Kuriren, Fonus-Familjens jurist, Kyrkbacksgården, Electra, Litteratursällskapet i Finland,
Församlingsförbundet i Finland, Svenska kulturfonden, Terjärvrevyn, Västerås konserthus,
Riksbyggen, Office dokument.
Samt de föreningar, omnämnda i de olika gruppernas redovisning.

Klubblokalen

Alla styrelsemöten och många av föreningens gruppaktiviteter har hållits. i klubblokalen på
Morkullegatan. Samarbetet med Riksbyggen som är vår hyresvärd har varit gott.
Folkdansgruppen, hyr dock in sig på Viksängs Mötesplats som tillhandahåller en för ändamålet avsedd
lokal. Hyresavtalet förnyas löpande.
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Verksamhetsresultat 2008

Julfest för vuxna i januari

Ca 70 personer deltog i julfesten. Smörgås med hembakat
bröd samt gröt serverades. Sånggruppen ansvarade för hela
arrangemanget och de bjöd på ett mycket underhållande och
välkomponerat program under ledning och arrangemang av
Boris Grönqvist. En lagom blandning av allvar och humor
och en fin och uppskattad avslutning på julen. Dans till CDspelare avslutade festen. Ekonomiskt gick festen med god
vinst.

Årsmöte

Ett drygt femtiotal personer närvarade. Soppa följt av kaffe
serverades till självkostnadspris medan Sven-Olof Emet
underhöll.

Kyrkdagar

I år gästades Kyrkdagarna av prosten Karin Sandholm med
maken och kyrkomusikern Kaj-Gustav samt violinisten Andreas
Nyberg. Samtliga från Åland. Lördagskvällens samkväm och
söndagens högmässa var välbesökta. Efter högmässan serverades
kyrkkaffe. Ekonomiskt gick Kyrkdagarna med förlust.

Påskfest

Ett sextiotal medlemmar deltog i årets påskfest på
Tidö/Lindö. Gästerna bjöds på sillbricka och stadens välkända
revymakare Irene Sangemark assisterad av Kenneth Rosbäck
underhöll. Festen som pidrogruppen stod för avslutades med
dans till CD-spelare. Arrangemanget uppskattades av
besökarna och det ekonomiska tillskottet till kassan var gott.

Förtroendevaldträff

Ett 15-tal personer hade infunnit sej för att diskutera
verksamhetsplanen för 2008 samt lämna tips och förslag för
föreningens utveckling och framtida inriktning. Trots fåtalet
deltagare var mötet ändå givande och många goda synpunkter
framfördes. Ansvarsfördelningen för planerade evenemang
delades upp mellan verksamhetsgrupperna efter den modell
som infördes och praktiserades 2007.
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Revy

Den 19 april gästade Terjärv ungdomsförening oss med sin
revy ”Vipano-paninaa?”. Ett glatt och trevligt gäng på ca ett
40-tal ungdomar anlände med buss tidigt på förmiddagen till
Malmabergs mötesplats där föreställningen ägde rum kl
16:00. Lokalen fylldes snabbt av drygt 100 personer som
direkt var med på noterna, skrattade och applåderade åt deras
spex och sketcher som varvades med sång och musik.
Publiken tycktes hänga med och förstå poängerna fastän allt
gick på ren Terjärv-dialekt. En eloge till ungdomarna för
deras spelglädje och allt roligt de gav oss denna dag.
Föreningen serverade kaffe med dopp samt varm korv.
Med bidrag från KIFS gav arrangemanget ett marginellt plus
till kassan.

Surströmmingsfest

Föreningen bjöd i år till Surströmmings/Sillfest i Dingtuna
bygdelokal. Drygt 60 personer deltog i den glada
tillställningen som danslagets medlemmar stod som ansvariga
för. Traditionellt kunde gästerna välja mellan surströmming
med tillbehör eller sillbricka. Stämningen var på topp,
gästerna trivdes och många nya medlemskap i föreningen
tecknades under kvällen. Ekonomiskt gick festen med god
vinst.

Skördefest

Årets skördefest vid Badelunda kyrkskola lockade ut 75
nöjda besökare i det strålande vädret. Modevisning med
musikalisk underhållning, auktion och en god sopplunch var
traditionella huvudpunkter i programmet.
En lyckad tillställning som gav god ekonomisk vinst.

Oktobersamkväm

Ett 30-tal personer kom till klubblokalen för att delta i
eftermiddagssamkvämet med tonvikt på sång, musik och
trevlig samvaro. Allsång blandades med glada och
humoristiska berättelser och vitsar. Dessutom lite information
om Västerås stad och ett framtidsprojekt i deras regi.
Föreningen bjöd på kaffe med dopp.

Kulturkväll med H Lindqvist

Verksamhetsårets stora begivenhet var författaren Herman
Lindqvists besök och hans framträdande på kyrkbacksgården
vilket lockade ca 200 besökare. Margith Winkelsjö som var
initiativtagare och Sven-Olof Klavus höll i trådarna för denna
lyckade satsning. Arrangemanget blev en stor framgång för
föreningen genom publiciteten och den PR som besöket
medförde. Med bidraget från KIFS gick samkvämet
ekonomiskt jämt upp men föreningen fick ändå en värdefull
vinst i form av mycket god PR och flertalet nya medlemmar.
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Höstfest

Dryga 60-talet gäster kom till föreningens höstfest i

Badelunda kyrkskola. Bowlarna ansvarade för hela
arrangemanget vilket innefattade en god festmiddag inklusive
kaffe och kaka, underhållning, musiktävling, vitsar och
humorrika berättelser. Hög stämning kvällen igenom och
glada och nöjda gäster dansande till CD-musik ända till
midnatt var ett gott betyg för festen och god renommé för
föreningen som dessutom fick ett skapligt tillskott till kassan.

Klubbmästerskap i Pidro

Klubbmästerskapet arrangerades för fjärde året i rad i
klubblokalen. 8 par deltog och Årets Klubbmästare blev:
Marianne Lönnqvist och Margith Winkelsjö. På andra plats
kom Kerstin Söderman och Margaretha Tarvainen och på
tredje kom Per-Olof Rasmus och Reijo Forsgård.

Bowling

Bowlarna avslutade säsongen i Bellevuestadion med ett litet
”informellt klubbmästerskap” döpt till ”Julkulan”. Fem damer
och åtta herrar tävlade i var sin klass om segern. Damklassen
vanns Marjatta Stenlund och herrklassen vanns av Tapani Harju.

Övrig verksamhet

Dokumentationen av våra finlandssvenska folkdräkter
färdigställdes i sin första version och premiärvisades för
större publik under hösten.
Margith Winkelsjö representerade föreningen i en
radiointervju i P4 om Svenska dagen.
Informationsträff i klubblokalen i ämnet vardagsjuridik
förmedlad av Fonus-Familjens Jurist.
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.
Grundkurs i data med 6 deltagare har genomförts i samarbete
med ABF.

Deltagande i möten och konferenser

Representanter från föreningen har under året deltagit i
följande:
Föreningsbyrån, Studiefrämjandet, Viksängs Mötesplats,
Leader Norra Mälarstranden, Västerås Stadsledningskontoret,
Västerås stad kulturmöte, Västerås kommun, Culturen,
Axelssons.

Gruppverksamheten 2008
Årsrapporter
Dansgruppen

Gruppen har vid 26 tillfällen tränat på Viksängs mötesplats
tisdagar klockan 19-21 under våren och 18-20 under hösten.
Deltagarantalet per träff har i snitt varit 12 personer.
30-årsjubileum firades i september på Utvreta gård då
dansledare och initiativtagare till bildandet av gruppen
uppvaktades och hedrades.
Uppvisningar har genomförts vid fem olika tillfällen under
året. Förutom de traditionella uppvisningarna på
midsommaraftonen vid äldreboenden och sjukhem har det
dansats på Viksängsdraget och Världskulturdagarna på
Culturen. Dansåret avslutades med en gemensam, uppskattad
dygnskryssning med Birka Paradice.
Gruppens ledare har även detta år varit Runar och Marjatta
Stenlund med Vailet Frisk och Erik Enegren som stand-in.
Sånggruppen

Under året har gruppen träffats 17 gånger och i medeltal har
vi varit 18 personer per gång.
På julfesten den 12 januari underhöll gruppen med sånger och
uppträdande av olika slag. Gruppen hade hand om
förplägnaden och lotteriförsäljningen.
Under våren förlorade gruppen två medlemmar som hastigt
gick bort, Elly Finnäs och Elin Ryding. Gruppen sjöng i
Badelunda kyrka vid Elins jordfästning.
Gruppen var ansvarig för kyrkdagarna den 1-2 mars och
framförde då även några sånger medan de inbjudna gästerna,
som i år kom från Åland, i övrigt stod för programmet.
Den 27 november under världskulturdagarna sjöng
sånggruppen på Culturen.
Ledare har det gångna året liksom tidigare år varit Boris
Grönqvist.
Bowlinggruppen

Bowlinggruppen har tränat varje tisdag under 20 v. på
vårsäsongen och 16 v. under höstssäongen.
Vid årets slut bestod gruppen av 13 deltagare. Årets
träningspass avslutades med en tävling "Julkulan".
Gruppen har gjort stora framsteg under året och besöken i
rännan har minskat i takt med att resultaten har stigit. Vi är ett
glatt gäng som har trevligt tillsammans och flera är välkomna
att träna med oss.
Samordnare för gruppen har under året varit Harry Winkelsjö.

Gruppverksamheten 2008
Årsrapporter
Onsdagsgruppen

Vi har haft 16 träffar under det gångna året med i snitt 24
medlemmar per gång. På våra träffar har vi bland annat läst
en bok av Åsa Linderborg ”Mig äger ingen”. Herrarna brukar
spelar kort. Träffarna avslutas med sittgymnastik.
Fler önskas välkomna till gruppen.
Gruppen har under året;
Inbjudits och besökt dagis på Morkullegatan, firat avslutning
på Rest. Bellman, ansvarat för Skördefesten på Badelunda,
gjort studiebesök på Vallby museum och firat julavslutning
med gröt.
Ledare för gruppen har varit Kerstin Söderman

Pidrogruppen

Pidrogänget har spelat varje torsdag, 16 gånger på våren och
16 gånger på hösten.Ca 20 medlemmar brukar delta per gång.
Vi hade öppet hus lördagen den 19 januari och torsdagen den
25 november på kvällstid för nybörjare och yrkesarbetande.
VLT publicerade ett reportage som de gjort om föreningen och
Pidron. Även närradion har hört av sig, det är populärt med
kortspel.
I oktober fick Pidrogänget hastigt arrangera FRIS-mästerskapet
och på Världskulturdagarna den 27 november var en tapper
skara spelare från gruppen och visade upp det ädla spelet för
allmänheten.
För fjärde året i rad den 22-23 november anordnades
klubbmästerskapen. Säsongen avslutades med kaffe, glögg och
”örfilar”. Ledare för gruppen var vid årets slut Lilli Raunås.

Friskvårdskommittén

Vi har ordnat med stavgång måndagförmiddagar på Gryta,
Rönnbyspåret. Mycket uppskattat av motionärer. En idé vore
kanske att starta liknande aktivitet på ett annat ställe i stan
också.
Vi ordnade tipspromenad på skördedagen.
Friskvårdskommitén har bestått av: Beatrice Nilsson, Leif
Hagvik, Leif Lindedahl, John Sundlin.

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.

Västerås i februari 2009
Styrelsen för Finlandssvenska Föreningen i Västerås m. omnejd
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Styrelsen inklusive suppleanter för år 2008:
Sittande fr.v. Margaretha Stenwall, Kerstin Söderman, Siw Sandell.
Stående fr.v. Kenneth Rosbäck, Norma Hagvik, Margaretha Tarvainen, Leif Hagvik, Runar Stenlund,
Sven-Olof Klavus.

