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01.09.2016-31.08.2017

Pohjola-Norden i Korsholm r f är en lokal förening under förbundet Pohjola-Norden och utgör det
lokala samlingsorganet för Pohjola-Norden medlemmar, bosatta i Korsholm med omnejd.
År 2017 är föreningens 69:de verksamhetsår med ett medlemsantal på 108 vid verksamhetsperiodens
utgång 31.08.17.
Föreningsmöte - årsmöte
Föreningens årsmöte hölls den 8 oktober 2016 i Wasa Teaters café med åtföljande teaterbesök. Mötet
godkände verksamhetsberättelse och bokslut för föregående period samt antog verksamhetsplan och
budget för perioden 01.09.16-31.08.17. De tre som var i tur att avgå ur styrelsen, Fjalar Ingo, Stig
Landing och Ulla-Maj Salin, omvaldes för en ny period på två, 01.09.16-31.08.18. För samma period
invaldes Jussi Lahti (Veikars) som ny styrelsemedlem. Till verksamhetsgranskare omvaldes Gunne
Lax med Sune Glader som ersättare.
Styrelsen
Styrelsens sammansättning och arbetsfördelning:
Gunbritt Tallbäck, ordförande
Dan Lillas, viceordförande o ansvarig för hemsidan
Ulla-Maj Salin, sekreterare
Mary Schoultz, kassör
Solveig Hildén, värdinna
Fjalar Ingo
Jussi Lahti
Stig Landing, medlemsärenden

Period:
01.09.15-31.08.17
01.09.15-31.08.17
01.09.16-31.08.18
01.09.15-31.08.17
01.09.15-31.08.17
01.09.16-31.08.18
01.09.16-31.08.18
01.09.16-31.08.18

Styrelsen höll 7 sammanträden under perioden och behandlade 93 protokollförda ärenden. Därutöver
hölls e-post- och telefonkontakt i olika ärenden.
Föreningens medlemmar informerades kontinuerligt om verksamheten och aktuella händelser
huvudsakligen via e-post-meddelanden och medlemsbrev samt via Vasabladets föreningsspalt.
Medlemsantalet vid periodens slut var något lägre än senaste år. Styrelsens och årsmötets uppställda
mål - en ökning från 111 till 120 medlemmar - uppnåddes således inte, trots att 12 nya medlemmar
registrerades. Förklaringen ligger dels i naturlig avgång och dels i en aktiv uppcheckning av de
medlemmar som inte betalt medlemsavgift. De som inte längre ville vara med, ströks ur registret.
Samarbetet med övriga P-N föreningar inom distriktet fortsatte. After work-träffarna en gång /månad
med P-N i Vasa fortsatte som tidigare men under nytt namn - ”Café Norden”. Höstterminens träffar
hölls i Vasa och vårterminens i Korsholm.
Samarbetet med bibliotek och skola under biblioteksveckan resulterade denna gång i en satsning på
lågstadie- och förskolebarn i Smedsby. För dem visades filmen Lasse-Majas detektivbyrå i
kulturhusets festsal. För boende på Solgård och Solhörnan samt för ett par grupper på Seniorpunkten
hölls högläsning. Föreningen räknas numera som samarbetspart med Seniorpunkten, vilket innebär
tjänster och gentjänster. Föreningen ställer upp med program några gånger /år för enskilda grupper
och styrelsen får i gengäld hålla sina möten hyresfritt i Seniorpunktens utrymmen.
Som under tidigare år hade föreningen representanter på plats i Botniahallen på seniorerna
friskvårdsdag den 27september. Ett ypperligt sätt att nå ut till många, göra föreningen känd och
samtidigt värva nya medlemmar.
Likaså var vår förening representerad på mini-mässan i Rewell Center i Vasa den 23 mars som ett led
i firandet av Norden-veckan tillsammans med P-N i Vasa och P-N:s ungdomsförbund. Många
stannade upp för att diskutera, låta sig informeras och dela minnen från resor i Norden.
Verksamhets- och projektbidrag söktes från flera håll, med gott resultat. Bidrag beviljades av
förbundet Pohjola-Norden (för flera projekt), Korsholms kommun, Aktiastiftelsen i Korsholm,
Kvevlax sparbank samt firma Oy Konversio Ab - sammanlagt 2 920 €.

Medlemsaktiviteter
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Under veckoslutet 17.-18. september hade P-N i Korsholm och Vasa besök av medlemmar från P-Nföreningen i Joensuu och under lördagen stod världsnaturarvet på programmet med besök till Björkö
och Svedjehamn. Henrik Fågelbärg, P-N medlem och auktoriserad guide, var med som guide Under
bussresan fick deltagarna gedigen information om Vasaregionens historia, kultur, sevärdheter,
näringsliv samt om vår säregna skärgård och vårt världsnaturarv. Inför Joensuubornas hemresa
bestämdes av vi ska träffas igen och näsa gång i Joensuu.
I samband med årsmötet den 8. oktober på Wasa Teater bjöd föreningen medlemmarna på
föreställningen ”Mor Kurage” med Ylva Ekblad i huvudrollen. 25 personer hörsammade inbjudan.
Den 11. november ordnades en bildtittarkväll på Seniorpunkten för deltagarna i sommarens resa till
Bornholm. Gun Jakobsson från P-N i Vasa presenterade en bildserie, som hon sammanställt från
resan, liksom en fotobok. Kvällen gick i återseendet och minnenas tecken.
Den 7. januari 2017 fylldes Seniorpunktens festsal av glada P-N- medlemmar från Vasa, Vörå och
Korsholm, som mött upp till gemensam julfest med P-N i Korsholm som värd, totalt 75 personer.
Med på festen var också distriktets ordförande Markku Lumio och verksamhetsledare Anne-Maj
Salin, som från distriktets sida bjöd deltagarna på välkomstskål. Gunbritt Tallbäck höll i trådarna och
hälsade välkommen. Markku Lumio höll tal, Erik Nygård bjöd på njutbar violinmusik, Dan Lillas
och Ulla-Maj Salin framförde ett melodrama, Dan Lillas och Erik Nygård musicerade tillsammans
på dragspel och fiol. Dessutom fick deltagarna sjunga allsång och njuta av en god tre rätters supé,
komponerad av Anci Edfelt i Folkhälsans kök.
Den 17. mars var P-N- medlemmar inbjudna till Österbottens distrikts årsmöte med åtföljande vårfest
med program och supé i Åbo Akademis utrymmen, Academill. Tillställningen var samtidigt en
avslutningsfest för distriktet, som skulle upphöra den 30 juni.
Den 25. mars hölls ”Nordiskt gästabud” på Åbo slott, öppet för alla P-N medlemmar. Arrangör var
förbundet Pohjola-Norden. Från P-N i Korsholm deltog 6 medlemmar.
Den 19.-21. maj stod resan till Joensuu i tur tillsammans med sångare från Wasa bygdekör. Lördagen
tillbringades i sällskap med P-N- medlemmar från Joensuu-föreningen med utflykt till Koli och besök
till träskulptris Eva Ryynänens f.d. hem, ateljé och kyrka. Lördag kväll bjöd på samkonsert med Wasa
Bygdekör och kören Joensuu-Laulu med efterföljande samvaro och supé. Efter besök till söndagens
högmässa, där båda körerna medverkade med sång, styrdes kosan tillbaka västerut med destination
Vasa - Korsholm.
Årets långresa gick till Lofoten i Norge den 7.-13. juni. Ett tiotal P-N medlemmar från bl.a. Vasa och
Korsholm deltog. Resan gick med buss via Torneå till Haparanda och vidare mot Norge via de
svenska turistattraktionerna Kukkola-forsen vid Torne älv, Dundret i Gällivare, Jukkasjärvi kyrka,
Kiruna och Abisko med Lapporten. Resans absoluta höjdpunkt blev dagsturen med Hurtigruten, där
man från kryssningsfartyget kunde betrakta den norska naturen från dess allra bästa sida med trånga
fjordar, höga berg och djupa dalar. Lofoten med sin säregna natur, tydligt präglad av Golfströmmen,
samt huvudorten Svolvaer med sin internationell touch var något alldeles extra. Hemfärden gick via
Fauske och Mo i Rana med passage genom ett 30-tal tunnlar - en upplevelse i sig. Sista övernattningen
var i Lycksele, där vi hade stämt träff med ett par medlemmar från den lokala Norden-föreningen. En
givande stund, som kanske resulterar i framtida möten. Följande morgon bjöd på tidig väckning för
att inte missa Wasa Express´ avgång från Umeå. En sagolik resa, som gav mersmak - till stor del tack
vare bussbolagets chaufför och reseledare, som gjorde sitt bästa för att resenärerna skulle trivas.
Representation
Som delegat vid Pohjola-Nordens förbundsmöte, som hölls i Vasa den 5.- 6. maj fungerade Gunbritt
Tallbäck och Ulla-Maj Salin. Ett för regionerna viktigt beslut var beslutet att bilda fem regionkommittéer, i vilka varje till regionen hörande lokalförening får en representant. På så vis säkrar man
en kontaktlänk från förbundet till regionerna efter det att distriktsindelningen upphört. Därtill anställer
förbundet s.k. regionkoordinatorer. Koordinatorn för Västra Finlands region kommer att disponera
distriktets f.d. utrymmen i HS -center, då hen vistas i Vasa. P-N i Korsholm har utsett Ulrica Taylor
till föreningens representant i regionkommittén för västra Finland.
Korsholm, i september 2017
Styrelsen

