Pohjola-Norden i Korsholm r f
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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01.09.2019-31.08.2020

Pohjola-Norden i Korsholm r f är en självständig förening inom förbundet Pohjola-Norden och
utgör det lokala samlingsorganet för Pohjola-Norden medlemmar, bosatta i Korsholm med omnejd.
År 2020 är föreningens 72:ra verksamhetsår. Antalet medlemmar vid verksamhetsperiodens slut
31.08.20 var 92. Styrelsen har varit mån om att hålla medlemsregistret up-to-date. Några har lämnat
föreningen medan nya medlemmar skrivits in. Den av förbundet utlysta medlemsvärvningskampanjen i början av året påverkades negativt av risken för Covid -19 spridning, som stängde ned
den planerade verksamheten och begränsade umgänget människor emellan.
Föreningsmöte - årsmöte
Föreningens årsmöte hölls den 23 oktober 2019 på Seniorpunkten med 16 deltagare. Ordförande
inledde med en återblick på den gångna perioden. Organisatoriskt återgick man i förbundet till en
regional indelning av föreningarna i sex regioner, varav region Österbotten utgör en. Med
ekonomiskt stöd från förbundet ska man inom regionerna ordna gemensamma evenemang. Vår
förening antog utmaningen och arrangerade en välbesökt sommarkonsert i Replot kyrka med
efterföljande guidning i världsnaturarvet och avslutande middag på resturang Berny's med ca 100
deltagare.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelse och bokslut för föregående period samt antog
verksamhetsplan och budget för perioden 01.09.19-31.08.20. Föreningens ordförande Gunbritt
Tallbäck omvaldes för en ny två-årsperiod. I tur att avgå var också Dan Lillas, Mary Schoultz och
Ulrica Taylor. De två sistnämnda omvaldes medan Dan Lillas hade undanbett sig omval. Han
avtackades med blommer. Som ny styrelsemedlem invaldes Christer Granvik (Kvevlax) 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
Christer Granvik, ansvarig för hemsidan
Stig Landing, medlemsärenden
Carola Sundqvist, skolansvarig

Period:
01.09.19-31.08.21
01.09.19-31-08.21
01.09.18-31.08.20
01.09.19-31.08.21
01.09.19-31.08.21
01.09.18-31.08.20
01.09.18-31.08.20

Styrelsen höll 5 sammanträden och behandlade 83 protokollförda ärenden. Därutöver hölls e-postoch telefonkontakt samt separata planeringstillfällen i enskilda ärenden. Risken för spridning av
virussjukdomen Covid -19 med mötesförbud under närmare halvåret påverkade såväl styrelsens
arbete som hela föreningens verksamhet.
För planering av evenemang inom region Österbotten finns en särskild arbetsgrupp med möten ett
par gånger i året. I gruppen företräds vår förening av Gunbritt Tallbäck och Ulrica Taylor.
De två nyssnämnda med förstärkning av Carola Sundqvist satte ned ett stort arbete med att planera
en regional familjefest i Korsholm vid kulturhuset 27.6. 2020. Man ville speciellt inrikta sig på
barnen och hade bl.a. överenskommit med Yle Fems BUU- klubben programledare om deras
medverkan. Men risken för virussmittan stoppade hela evenemanget. Så gick det även med följande
fastslagna datum för festen den 22 augusti. Nu är familjefesten framflyttad till 2021 med preliminärt
datum 19.6.
Styrelsen har uppehållit kontakten till skolvärlden via skolansvariga Carola Sundqvist.Hon lyckades
ordna ett uppskattat tillfälle för gymnasieeleverna med språkambassadör Maria Karjalainen. Maria
berättade om P-N:s ungdomsförbunds verksamhet, om nordiskt utbyte och om att studera i Norden.
En av årets studenter med intresse för nordisk littertur fick motta ett penningstipendium från vår
förening. Likaså utdelades några bokstipendier, donerade av förbundet Pohjola-Norden.
Under nordiska litteraturveckan i november ordnade föreningen filmförevisning för lågstadieelever
i Smedsby-Böle skola, i Keskuskoulu, i Norra Korsholms skola och i Kvevlax lärcenter. Filmen var
en omtyckt Sune-film.
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Samarbetet med Seniorpunkten i form av byte av tjänster fortgick under perioden. Styrelsen och
föreningen får hålla sina möten hyresfritt i Seniorpunktens utrymmen. I gengäld ordnar styrelsen/
föreningen evenemang och program som riktar sig till/inkluderar Seniorpunktens målgrupp.
Information
Föreningens medlemmar erhöll kontinuerlig information om aktuella händelser inom föreningen via
e-post, medlemsbrev, hemsida och Facebook-sida samt via Vasabladets föreningsspalt och dagbokssida. Dessutom fanns information och läsvärda artiklar i medlemstidningen Pohjola-Norden, som
utkommer 2 gånger i året och i regionens egen tidning Pohjola-Norden Österbottens regiontidning,
som ges ut 1 gång per år.
Förenings-/medlemsverksamhet
Kaffekonsert
Efter årsmötet 23 oktober bjöd folkmusikgruppen Snedarna på en konsert med allsång i Folkhälsans
kafeteria, där publiken samtidgt kunde njuta av kaffe med tilltugg. Tillfället som bekostades av
föreningen var välbesökt både av föreningsmedlemmar och övriga intresserade.
Café Norden
Cafe´ Norden- träffarnas teman planerades i samarbete med personal vid Korsholms huvudbibliotek. Från föreningens sida fungerade Ulrica Taylor och Carola Sundqvist som ansvarsperoner.
Café-Norden träffarna var öppna och avgiftsfria tillfällen, som utannonserades på P-N:s i
Österbotten Facebook-sida, på Vbl:s föreningslista och dagbokssida samt som affisch på diverse
platser i Korsholm. Tillfällena var uppskattade och välbesökta. Resurspersoner och teman:
Den 8 oktober föfattare Dennis Rundt med presentation av sin bok ”My darling Dolly”.
Den 12 november bibliotekarie Hilde-Ann Lall med presentation av ”Ny nordisk litteratur”.
Den 3 december doktorand i folkloristik Catarina Harjunen med temat ”Jul i Norden”.
Den 11 februari skolrådet Alice Lillas med presentation av boken ”Scenen är vår”, som innehåller
dansbandsmusikers minnen från spelningar under flera årtionden. Alice är själv en av författarna.
Dan Lillas medverkade och levandegjorde Alices presenation med några låtar på dragspel.
Endast 1 träff hann ordnas under vårterminen, innan restriktionerna kring Covid -19 pandemin satte
stopp för olika slag av samlingar.
Julfest
Enligt tradition samlades medlmmar från P-N föreningarna i Korsholm, Vörå och Vasa till
gemensam julfest, denna gång den 4. januari med Vörå-föreningen som arrangör. Festen som hölls
på Tottesunds herrgård i Maxmo, drog festsalen full. Totalt deltog 75 personer, varav 30 från
Korsholm -Vasa. Programmet var mångsidigt och innehöll bl.a. tal av P-N:s förbundsstyrelsemedlem riksdagsman Mikko Ollikainen samt guidning i herrgårdens restaurerade utrymmen.
Representation
På Pohjola-Nordens förbundsmöte fungerade Gunbritt Tallbäck som delegat för vår förening.
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 och Ulrica Taylor.

Korsholm, i oktober 2020
Styrelsen

