Pohjola-Norden i Korsholm rf
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 01.09.2021-31.08.2022
Pohjola-Norden i Korsholm rf är en självständig förening inom förbundet Pohjola-Norden och
utgör ett samlingsorgan för medlemmar bosatta i Korsholm med omnejd. Föreningen arbetar för ett
öppet, jämlikt och gränslöst Norden. Huvuduppgiften är att främja nordiskt samarbete och
synliggöra Finland i de nordiska länderna. År 2021-2022 är föreningens 74. verksamhetsår och
förbundets 98. Föreningen hade vid utgången av verksamhetsåret ? medlemmar. Föreningen har
haft ett stabilt medlemsantal de senaste åren trots att verksamheten påverkats av coronarestriktioner.
Styrelsen arbetar för en aktiv medlemsrekrytering, och medlemsregistret uppdateras kontinuerligt.
Föreningsmöte - årsmöte
Föreningens årsmöte hölls den 20 oktober 2021 på Seniorpunkten med 13 deltagare. Ordförande
inledde med en återblick på den gångna perioden, som präglats av inhiberade tillställningar och
evenemang på grund av restriktioner. Verksamhetsberättelsen från föregående period behandlades
och bokslutet fastställdes och ansvarsfrihet beviljades. Verksamhetsplan och budget för perioden
01.09.21-31.08.22 behandlades och godkändes.
Styrelsen
Styrelsens sammansättning och arbetsfördelning:

Period:

Gunbritt Tallbäck, ordförande
Hedvig Grannas-Honkanen, viceordförande
Marielle Hahto, sekreterare
Ulrica Taylor, kassör
Christer Granvik, hemsidan
Jane Trygg-Kaipiainen, medlemsregister
Carola Sundqvist, skolkontakter
Jaana Rintala, mediekontakter och sociala medier

Styrelsen har hållit fem sammanträden och behandlat 75 protokollförda ärenden. Samarbetet med
Seniorpunkten i form av byte av tjänster har fortsatt under verksamhetsperioden. Styrelsen och
föreningen har fått hålla sina möten hyresfritt i Seniorpunktens utrymmen. I gengäld har evenemang
och program som riktat sig till kommunens äldreboenden och pensionärsföreningar ordnats.

Representation
På Pohjola-Nordens förbundsmöte fungerade Gunbritt Tallbäck som delegat för föreningen.
I Pohjola-Nordens förbundsstyrelse sitter Ulrica Taylor som medlem. Hon är också ordförande i
utskottet för skola och bibliotek. I den regionala arbetsgruppen för region Österbotten sitter Gunbritt
Tallbäck som ordförande.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är stabil och målsättningen är inte att göra stora vinster, utan använda de
understöd vi får till förmån för medlemmar i form av olika projekt och evenemang. Intäkter och
understöd till verksamheten har vi fått från Förbundet Pohjola Norden, Aktia-stiftelsen Korsholm,
Korsholms kommun, Kvevlax Sparbank, Stiftelsen Brita Maria Renlund samt Svenska Odlingens
Befrämjare.

Skolsamarbete
Styrelsen har uppehållit kontakten till skolorna i Korsholm via Carola Sundqvist med hjälp av
Marielle Hahto. Under Nordiska litteraturveckan i ordnades högläsningsevenemanget “Kura
gryning/Aamuhämärässä” för barn i åk 3-7 i Mustasaaren keskuskoulu.
Gymnasiet har virtuellt fått ta del av Norden-info bl.a. om Nordjobb via Språkambassadörerna.
I maj utdelades penningstipendier till enskilda elever i Korsholms gymnasium, Korsholms
högstadium och Mustasaaren keskuskoulu som visat särskilt stort intresse för nordiska språk samt
nordisk litteratur och kultur. Likaså utdelades bokstipendier donerade av förbundet Pohjola-Norden.
Information
Föreningens medlemmar har kontinuerligt informerats om aktuella händelser via e-post,
medlemsbrev, hemsidan, Facebook, Instagram samt via Vasabladets föreningsspalt och
dagbokssida. Dessutom har medlemstidningen Pohjola-Norden utkommit två gånger under året.
Förenings-/medlemsverksamhet
Kaffekonsert
Efter årsmötet den 20 oktober ordnades en välbesökt kaffekonsert med folkmusikgruppen
Smedarna. Tillfället bekostades av föreningen och ordnades i Seniorpunktens festsal.
Teater och Opera
Under nordiska litteraturveckan bjöd föreningen på Wasa Teaters fina uppsättning av “Det osynliga
barnet” med skådespelare Susanne Marins. Dockteaterföreställningen ordnades i Seniorpunktens
festsal och riktade sig till 4-8-åringar. Evenemanget som lockade en hyfsad mängd besökare var
mycket omtyckt.
Den 20 november deltog 18 föreningsmedlemmar i operaresan till Helsingfors. Den framgångsrika
musikalen “Fantomen på Operan” av Andrew Lloyd Webber framfördes på Nationaloperan.
Busstransport ordnades från Vasa med övernattning på hotellet Skandic Simonkatu.
Café Norden
I oktober fick det uppskattade Cafe´ Norden en lyckad nystart efter ett uppehåll i verksamheten
p.g.a pandemin. Från föreningens sida fungerade Ulrica Taylor och Carola Sundqvist som
ansvarspersoner. Dessa avgiftsfria tillfällen utannonserades på Facebook, Instagram, Vbl:s
föreningslista och dagbokssida. Tillfällena nedan ordnades i gymnasiets utrymmen.
4.10 Forskaren Kjell Herberts berättade om dagens emigrationstrender.
29.10 Författaren, företagaren och föreläsaren Maria Österåker berättade om sin senaste bok.
25.4 Författaren Mikaela Nykvist berättade om serien “Runsor”.
24.5 Martin Näse och Carola Wik från Kvarnen i Kronoby samt Heidi Hummelstedt från
KulturÖsterbotten berättade om pilgrimsleden S:t Olavsleden i Österbotten.
Julfest/Vårfest
Den traditionsenliga julfesten tillsammans med Pohjola-Norden föreningarna i Vörå och Vasa
ordnades p.g.a coronarestriktioner istället som gemensam vårfest. Festen ordnades i Seniorpunktens
festsal på Nordens dag den 26 mars och som arrangör stod föreningen i Korsholm. Totalt deltog 42
personer, varav nio personer från föreningarna i Vasa och Vörå. Festen var lyckad och programmet
innehöll bl.a. musikuppträdanden av Inger och Ingvald Back, Carola och Johan Sundqvist, tal av
Vivan Lygdbäck samt allsång. Folkhälsan stod för en mångsidig nordisk buffe´.

Regionkryssning
Den välbesökta regionkryssningen på Aurora Botnia ordnades den 6 augusti med 55 deltagare från
Österbotten och fem deltagare från Västerbotten. Seminariet inleddes med ett välkomstord av
ordförande Gunbritt Tallbäck om bl.a. lokalföreningarnas målsättning för dagen. Seminariet
fortsatte med intressanta tal om det nordiska samarbetet av bl.a. Mikko Ollikainen, Robert
Backman, Ulrica Karp, Tove Ekman och Sven-Olov Edvinsson. Alice Lillas fungerade som
moderator. För musikunderhållningen stod Erik Nygård och Bengt Achrén. Under kryssningen fick
deltagarna njuta av både frukost och skärgårdsbuffe´.

Korsholm, i september 2022
Styrelsen

