Verksamhetsberättelse
år 2006
Finlandssvenska föreningen i Västerås
med omnejd

Inledning
Aktivt, mångskiftande och optimistiskt 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:
– påbörjat ett arbete att hitta rätt instrument för medlemsvård, i syfte att skapa en positiv anda
för alla besökare till våra aktiviteter.

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 gott, med en ansvarsfördelning som alla, inklusive
suppleanterna, har ställ sig bakom.
En nyhet under året är Aktivitetskalendern som delats ut till alla medlemmar. Ett ganska
kostsamt projekt, men som vi ändå tror ska gagna våra medlemmars planering för 2007.
Glädjande är, att vi under sista året har fått väldigt många besökare till vår hemsida:
www.finlandssvenskar.se I slutet av året hade 8750 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 haft deltagare i Studiefrämjandets Livräddnings och Ledarskapskurser samt i
informationsmöte i Stockholm ang. ”Den Internationella Hembygddräktens Dag”

Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 234 betalande medlemmar.

Föreningen har under året haft följande samarbetspartners:
Studiefrämjandet, Föreningsbyrån, Kultur och Fritidsnämnden, Äldrevårdsnämnden,
Katajaiset, Församlingsförbundet i Finland, Mikaelikyrkan, Skådebanan,
Västmanlandsteatern, FVM Eskilstuna, 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 i Badelunda Kyrkskola.
Vårt hyresavtal löper gällande tillsvidare.
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Verksamhetsresultat 2006

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

Årsmöte i februari

I en intressant och välguidad visning av Västerås
slott deltog 29 medlemmar.

Drygt 50 personer närvarade. Soppa serverades till
självkostnadspris

Kyrkdagar·

Lars-Johan Sandvik och Kyrkokören från Nykarleby
på besök. En mycket trevlig helg med många besökare,
både på lördagskvällen och i Högmässan. Föreningen
bjöd gästerna på frukost på lördag och lunch på söndag.
Resekostnader och logi stod gästerna själva för.
Ekonomiskt gick Kyrkdagarna med förlust.

Trubadurafton

Håkan Streng var vårens stora kultursatsning. Efter ett
intensivt förarbete med PR, direktreklam, i radio och
press, med inbjudan till andra föreningar förväntades
storpublik
Vi lyckades dock inte få publik utifrån och dessutom
saknades många, många av våra egna medlemmar.
Ekonomiskt gick kvällen med stor förlust.

Förtroendevaldträff

Närmare 40 medlemmar samlades för att finslipa
verksamhetsplanen -06. Ett givande möte med många
bra idéer, förbättringsförslag och förslag till helt nya
aktiviteter. Medlemsmöten är ett bra instrument för
styrelsen att fånga upp åsikter och önskemål. Dessutom
stärker det underlaget i besluten.

Friluftsdagar

Friskvårdskommittén ordnade utflykt till ”Blåsippeland”
på Åholmens naturreservat. Natur och fågelkunnig
guide hade anlitats. Vackert väder med fika ute i
vårsolen lockade
endast 6 deltagare.
Friluftsdag på Rocklunda med aktiviteter och mellanmål
samlade ett 10-tal medlemmar
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Verksamhetsresultat 2006

Sommarträff m. barnaktiviteter

På Vallby friluftsmuseums gräsplan ordnades lekar,
tävlingar och skattjakt, för barn och vuxna. 8 vuxna
och 1 barn deltog.

Resor/Kryssningar

I samarbete med Arosgubben ordnades en bussresa
till bl.a. Vinön.
Intresset för Ålandskryssningar har varit stort.
I vårkryssningen deltog drygt 40 personer och
vi kunde på höstkryssningen fylla en egen buss
från vår förening.
Underhållning och shopping bjöds under hela
resorna. Förhoppningsvis ett återkommande
arrangemang

Surströmmingsfest

Danslaget bjöd till Surströmmings/Sillfest i
i Scoutstugan i Skultuna den 2 september.
Närmare 60 personer deltog i en mycket trevlig
fest där danslagets medlemmar stod för mat och
underhållning
Ekonomiskt gick festen med god vinst.

Skördefest

Ett 50-tal medlemmar deltog i Skördefesten. Tipspromenad, modevisning, lotterier, auktion och
god sopplunch kunde avnjutas under dagen.
Ett lyckat arrangemang som gav god ekonomisk
vinst.

Äldre Dagen

Föreningen deltog som utställare i Äldre Dagen
Duktiga informatörer spred kunskap om
finlandssvenskar och vår förening. Värdefulla
kontakter knöts till andra föreningar.

Kulturkväll

Lars S Hauge, Kulturförespråkare från Norge på
besök i oktober. Med tanke på Hauges berömdhet
inom kulturkretsar förväntade vi oss storpublik.
Drygt 40-tal medlemmar hörsammade inbjudan
Kvällen gick med ekonomisk förlust.

Tema/hobbykvällar

Under hösten har Hobbykvällar för barn och
vuxna, Hudvårdskväll, Blomsterkväll mm
utannonserats. Alla inställda pga. för få deltagare
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Höstfest

Verksamhetsresultat 2006

Ett 60-tal gäster, med inbjudna från FVM och

Parkinsonföreningen hade en trevlig kväll i
Dingtuna hembygdsgård. Silltallrik, lättsamma
allsånger och korta historier stod på programmet
Dans till Cd-spelare.
Kvällen gick med ekonomisk vinst.

Klubbmästerskap i Pidro

För andra åter i rad gick Klubbmästerskapet av
stapeln med 16 deltagare. Första dagen spelades
i Skultuna och dagen avslutades med gemensam
middag på brukshotellet. Finalerna spelades i
Klubblokalen. Årets Klubbmästare blev:
Leif Hagvik och Kaj Nygrund, tvåa kom Norma
Hagvik och Kerstin Nygrund och på 3 plats kom
Roger Viklund och Sven Bergstrand.

Studiecirklar

Planerade studiecirklar är framflyttade till våren

Övrig verksamhet

Skrivartävling om minnesvärda upplevelser.
Norma Hagvik utsågs till vinnare i årets tävling.
Föreningen deltar i en projektgrupp tillsammans
med Västmanlandsteatern och Västerås
konserthus.
Gruppen arbetar med olika sätt att få invandrar
föreningarna att ta del av kulturutbudet i
Västerås m. omnejd.
Samarbetet med Skådebanan och Västmanlands
teatern har renderat i billiga teaterbiljetter,
vilka ett tjugotal medlemmar har utnyttjat.

Gruppverksamheten 2006
Årsrapport
Dansgruppen

Dansgruppen har träffats för träning vid 26 tillfällen
Badelunda kyrkskola med i snitt 17 personer
närvarande vid varje tillfälle. Gruppens ledare för
femte året i rad har varit Runar och Marjatta Stenlund
som stand in har Vailet Frisk och Erik Enegren från
Torshälla fungerat.
Dansgruppen har uppvisningsdansat vid 5 olika
tillfällen under året. Speciellt kan nämnas
uppvisningarna på vårfesterna hos Torshällaföreningen och på Hammarby mötesplats.
Traditionsenligt dansade vi på midsommaraftonen på
Gryta sjukhem och på Karlslunds Servicehus samt
naturligtvis på vår egen föreningsjulfest i januari.
Gemenskapen och det fortsatt stora engagemanget
bland deltagarna gör gruppen stark inför det nya året.
Vi ser fram emot ett nytt dansant år och önskar nya
som gamla deltagare välkomna till denna vår
verksamhet som ger dig trevlig social samvaro och
nyttig motion

Bowlinggruppen

En nystartad verksamhet inom föreningen är bowling
Gruppen har träffats 12 gånger under hösten och
tränat på Bellewuehallen. Genomsnittligt har vi varit
10 personer som spelat 1 tim per träningstillfälle. En
trevlig motion som inte ställer krav på kontinuerlig
närvaro eller annan tvångsträning.
Harry Winkelsjö är kontaktperson för bowlingen.

Sånggruppen

Sånggruppen har under 2006 haft 16 sångträffar med
i genomsnitt16 deltagare per träff.
På Julfesten den 7 januari underhöll gruppen med ett
45 min. långt program.
Gruppen uppträdde den 28 februari på Hammarby
mötesplats. Våra spelmän ledde också allsången på
Hammarby mötesplats 1 juni och 6 juli.
Traditionsenligt sjöng vi in Våren på Vallonens
servicehus i Skultuna. En gemensam sångarträff
hölls på Mariagården den 25 november, tillsammans
med Viksängs PRO-kör och Mistluren från Skultuna.
Boris Grönqvist är gruppledare för sångarna.

Gruppverksamheten 2006
Onsdagsgruppen

Under året har gruppen träffats 18 gånger, med i
snitt 22 deltagare per gång.
Delar av gruppen deltog i julfestprogrammet, med
sketcher och dansnummer.
I februari gjordes ett studiebesök på Västerås Slott.
Påsktallrik åt vi tillsammans i april och våravslutningen höll vi på Mälarrestaurangen i maj.
Under hösten reste vi på kryssning till Åland
Året avslutades med Julgröt, allsång och besök av
barnlucior den 13 december.
Ledare för gruppen är Kerstin Söderman

Pidrogruppen

Pidrogänget har spelat 34 torsdagar under året, med
12 deltagare per gång. I april fick vi besök av 4 spel
are från FIVM, Torshälla. I Frismästerskapet deltog
4 av våra medlemmar.
Klubbmästerskapet gick av stapeln i november med
16 deltagande medlemmar.
Ledare för gänget är Per-Henrik Söderman.

Friskvårdskommittén

Friskvårdskommittén har ordnat stavgång under
sommaren på Rocklunda. En friluftsdag för hela
familjen den 13 maj, med utomhuslekar och korvgrillning. Utflykt till Åholmen i slutet av maj.
Lättgympa för onsdagsgruppen startades under
året. Kommittén har haft aktiviteter på Skördefesten
och startat upp bowlinggruppen.
I kommittén ingår: John Sundlin, Beatrice Nilsson,
Siw och Henrik Sandell samt Harry Winkelsjö.

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 2007
Styrelsen för Finlandssvenska Föreningen i Västerås m. omnejd

Margith Winkelsjö

Ture Viklund

Gunnel Bernqvist

Margaretha Tarvainen

Siw Sandell

Margaretha Stenwall

Henrik Sandell

Styrelsen för år 2006: Sittande fr. v. Henry Nylund, Margaretha Stenwall,
Margaretha Tarvainen, Gunnel Bernqvist, Henrik Sandell. Stående fr. v.
Levi Öhrn, Siw Sandell, Ture Viklund Margith Winkelsjö

