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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 01.09.2018-31.08.2019
Pohjola-Norden i Korsholm r f är en lokal förening som tillhör förbundet Pohjola-Norden och
utgör det lokala samlingsorganet för Pohjola-Norden medlemmar, bosatta i Korsholm med omnejd.
År 2019 är föreningens 71:ta verksamhetsår. Medlemsantal vid verksamhetsperiodens slut 31.08.19
var 106, i stort sett på samma nivå som senaste år. Styrelsen har aktivt ”rensat” i registret, samtidigt
som nya medlemmar skrivit in sig i föreningen.
Föreningsmöte - årsmöte
Föreningens årsmöte hölls den 28 september 2018 på Seniorpunkten med 13 föreningsmedlemmar
närvarande. Ordförande inledde med en återblick på verksamheten under föreningens jubileumsår,
speciellt på 70 årsjubileumsseminariet och -festen i kulturhuset den 21 april.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelse och bokslut för föregående period samt antog
verksamhetsplan och budget för perioden 01.09.18-31.08.19. Föreningens ordförande Gunbritt
Tallbäck konstaterades ha ett år kvar på sitt ordförandemandat, men i tur att avgå var Jussi Lahti,
Stig Landing och Ulla-Maj Salin. De två sistnämnda omvaldes för en ny två-årsperiod. Som ny
styrelsemedlem invaldes Carola Sundqvist (Smedsby) för följande två år. Till verksamhetsgranskare
omvaldes Gunne Lax med Hans Lång som ersättare.
Styrelsen

Styrelsens sammansättning och arbetsfördelning:
Gunbritt Tallbäck, ordförande
Ulrica Taylor, viceordförande
Ulla-Maj Salin, sekreterare
Mary Schoultz, kassör
Stig Landing, medlemsärenden
Dan Lillas, ansvarig för hemsidan
Carola Sundqvist, skolansvarg

Period:
01.09.17-31.08.19
01.09.17-31-08.19
01.09.18-31.08.20
01.09.17-31.08.19
01.09.18-31.08.20
01.09.17-31.08.19
01.09.18-31.08.20

Styrelsen höll 6 sammanträden under perioden och behandlade 90 protokollförda ärenden.
Därutöver hölls e-post- och telefonkontakt samt separata planeringstillfallen i särskilda ärenden.
Föreningens medlemmar informerades kontinuerligt om aktuella händelser, huvudsakligen via epost, medlemsbrev och hemsida samt via Vasabladets föreningsspalt och Dagboks-sida.
Styrelsen utsåg Carola Sundqvist till skolansvarig kontaktperson, vilket gav samarbetet med
skolsidan en puff framåt, främst med Korsholms gymnasium. Bland annat hade man besök av den
person som handhar skolfrågor på förbundet.
De månatliga Café Norden-träffarna, som från början var en samverkan med medlemmar i P-N i
Vasa och gick under namnet After Work-träffar, blev inte det diskussionsforum som styrelsen hade
önskat. Därför söker styrelsen nu ett samarbete med biblioteket för en liknande diskussionsplattform.
Styrelsen ingick avtal med bokföringsbyrå Norlic om köp av bokförings- och bokslutstjänster.
För att finansiera verksamheten, både den egna och den som berör hela regionen, söktes bidrag och
understöd från olika håll. Bidrag erhölls från förbundet Pohjola-Norden (för olika ändamål),
Korsholms kommun, Svensk-Österbottniska samfundet och Aktiastiftelsen i Korsholm. För riktad
verksamhet (Region-Österbotten) erhölls sammanlagt 5000 € och för egen verksamhet 1000 € =
totalt 6000 €.
Samarbetet med övriga Pohjola-Norden föreningar
Efter att man slopade distriktsindelningen och i stället skapade fem större regioner inom förbundet
Pohjola-Norden har man erfarit att regionerna blivit för stora för att kunna bedriva ett effektivt och
meningsfullt samarbete. Därför har man nu återgått till samarbete mellan föreningarna inom de
tidigare distrikten och, för vårt vidkommande, skapat ett Region Österbotten med återkommande
möten för föreningarnas representanter, gemensamma program och en egen tidskrift. PohjolaNordens förbundsstyrelse har officiellt godkänt den nya regionindelningen.
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Anordnandet av gemensamma program såsom ”Nordiskt gästabud”, sommarsamlingar och
seminarier kommer att handhas av föreningarna turvis med ekonomiskt stöd från förbundet.
P-N i Korsholm var först ut med att ordna den gemensamma sommarsamlingen i form av en
”Nordisk sommarkonsert” den 29 juni i en fullsatt Replot kyrka med uppträdande av fyra olika
körer/grupper, varav en gästande sånggrupp från Sverige. Ytterligare kunde deltagarna vara med om
en guidad tur till Svedjehamn i Björkö och Unescos världsnaturarv. Förutom deltagre från vår egen
förening lockade evenemanget deltagare från Göteborg (Sverige), Helsingfors, Tammerfors,
Seinäjoki, Jakobstad, Närpes och Vörå, sammanlagt drygt 100 personer. Dagen avslutades med
besök i Världsarvsporten och därefter en gemensam middag på restaurang Berny's med god mat,
sång, musik, gemenskap och oförglömlig utsikt över vattnet och Replot bro.
Samarbetet med P-N i Vasa och Vörå har mångåriga traditioner kring en gemensam sammankomst i
julhelgen. Sålunda bjöd P-N i Korsholm in till en gemensam Trettondags-samling den 6 januari på
Seniorpunkten med musik, sång, frågesport, god mat och gemytlig samvaro. Dagen avslutades med
kvällsandakt i Smedsby församlingsgård.
Den 30 mars firades ”Nordiskt gästabud” på Norrvalla i Vörå som en regional samling, samtidigt
som Vörå-föreningen fyllde 70 år. Jubileumsprogrammet var omfattande och festen välbesökt. Från
P-N i Korsholm deltog 32 personer.
Den 17 augusti var det P-N:s i Jakobstad tur att fira sina 75 år. Festen hölls i Rosenlunds prästgård
med dramaguidning i Aspegrens trädgård och förevisning av Pedersöre hembygdsmuseum. P-N i
Korsholm representerades vid festen av ordförande Gunbritt Tallbäck.
Samarbetet med bibliotek, skola och seniorcenter
Under den nordiska litteraturveckan med ”Nordiska hjältar” som tema ordnade förningen visning av
en Lasse-Maja film i Korsholmssalen för elever i Smedsby-Böle skola och Keskuskoulu samt senare
i Karperö skola. Vid tre olika tillfällen besökte ordförande Seniorpunkten, där hon berättade och
visade bilder från föreningens Lofoten-resa i juni 2017 för olika seniorgrupper.
En gång i månaden ordnade föreningen visning av ”månadens nordiska film” i kulturhuset på
Korsholmssalens stora filmduk. Tillfällena var öppna och gratis för alla men hade ändå få besökare.
Som under tidigare år hade föreningen representanter på plats i Botniahallen på seniorernas
friskvårdsdag den 25september. Styrelsen såg det som ett ypperligt sätt att nå ut till många, göra
föreningen känd och samtidigt värva nya medlemmar.
Övrigt program för föreningens medlemmar
Under veckoslutet 22-23 september fick ett 20-tal personer, de flesta medlemmar, vara med om en
givande teaterresa till Helsingfors för att uppleva musikalen ”Chess” på Svenska Teatern.
Efter föreningens årsmöte 28.9 följde en kaffekonsert i Folkhälsans restaurang med folkmusikgruppen Smedarna. Konserten, som var öppen även för andra än medlemmar, drog dubbelt större
publik än vad styrelsen hade räknat med. Glädjande för både medverkande och arrangör.Under
kvällen framörde Ulrica Taylor också ett antal dikter av nordiska författare. Förerningen bjöd
deltagaran på kaffe/te med tilltugg.
Styrelsen hade också planerat en sommarresa till Kuopio och Kuhmo kammarmusikfestival men på
grund av svagt intresse blev resan inte av.
Representation
I de möten som planerar verksamheten inom P-N:s Region Österbotten har Gunbritt Tallbäck och
Ulrica Taylor deltagit som representanter för P-N i Korsholm. En egen regiontidning har också
utgetts med P-N:s generalsekreterare Michael Oksanen som chefsredaktör. I tidningen hade varje
förening fått ett eget sidutrymme.
På Pohjola-Nordens förbundsmöte i Torneå 4-5.5 valdes Ulrica Taylor in i förbundsstyrelsen. Som
andra svenskösterbottning invaldes riksdagsman Mikko Ollikainen.
Korsholm i september 2018
Styrelsen

