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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för perioden 0109 2020 – 3108 2021
Pohjola-Norden i Korsholm rf (lokalförening) är medlem i Pohjola-Norden rf (förbundet).
Föreningen arbetar för ett öppet, jämlikt och gränslöst Norden och utgör ett samlingsorgan för
Pohjola-Norden medlemmar bosatta i Korsholm med omnejd. Huvuduppgiften är att främja
nordiskt samarbete och synliggöra Finland i de nordiska länderna. Medlemsregistret
uppdateras kontinuerligt och föreningen hade vid utgången av verksamhetsåret 89
medlemmar. Verksamhetsåret har präglats av de begränsningar som Covid 19 pandemin
medfört, dvs kraftigt nedskurna möjligheter till mänskliga fysiska möten och aktiviteter. Detta
har vid sidan av generalsekreterarens ekonomiska oegentligheter drabbat förbundet och kastat
en mörk skugga även över lokalföreningarna och därmed begränsat möjligheter till en
framgångsrik medlemsrekrytering.
År 2020-2021 är föreningens 73. verksamhetsår och förbundets 97.
Föreningsmöte – årsmöte
Föreningens årsmöte hölls den 12.10 2020 på Seniorpunkten med 10 deltagare, maximalt
tillåtna mängd pga coronarestriktionerna. Ordförande inledde med återblick på det gångna
året, som präglats av begränsade fysiska möten i avsikt att begränsa coronaepidemin.
Sålunda har Café Norden tillfällena helt fått skjutas på framtiden, liksom även den länge
planerade familjefesten i Kvevlax lärcenter, som var planerad till 19.6 202, senare uppskjuten
till 21.8 2021. Detaljplaneringen var i full gång, men som en följd av återigen skärpta
restriktioner måste tillställningen tyvärr inhiberas.
Årsmötet valde Alice Lillas till ordförande och Ulla-Maj Salin till sekreterare samt Carola
Lithén och Jane Trygg-Kaipainen till protokolljusterare och rösträknare. Stig Landing, UllaMaj Salin och Carola Sundqvist var i tur att avgå. Landing och Salin undanbad sig omval och
avtackades, men Carola Sundqvist ställde sig till förfogande för ytterligare en två-årsperiod.
Som nya nya styrelseledamöter invaldes Jane Trygg-Kaipiainen, Jaana Rintala och Hedvig
Grannas-Honkanen.
Som verksamhetsgranskare har Gunne Lax med suppleant Hans Lång fungerat enligt
årsmötesbeslut.
Styrelsen
Styrelsens sammansättning och arbetsfördelning:
Gunbritt Tallbäck, ordförande
Ulrica Taylor, viceordförande, förbundsrepresentant
Hedvig Grannas-Honkanen, sekreterare
Mary Schoultz, kassör
Carola Sundqvist, skolansvarig
Jaana Rintala, sociala media-ansvarig
Jane Trygg-Kaipiainen, medlemsärenden
Christer Granvik, ansvarig för hemsidan

Period
01.09.19- 31.08.21
01.09.19- 31.08.21
01.09.20- 31.8 .22
01.09.19- 31.08.21
01.09.20- 31.8. 22
01.09 20- 31.08 22
01.09.20- 31.08 22
01.09 19- 31.8 21

Styrelsen har hållit fyra sammanträden och behandlat 52 protokollförda ärenden. Därutöver
har ett par distansmöten hållits per e-post och enskilda planeringsträffar har arrangerats i
anslutning till Familjefesten. Covid 19- pandemin och de nationella eller regionala
restriktionerna har kraftigt begränsat förverkligandet av olika aktiviteter.
Pohjola Norden i Korsholm företräds inom region Österbotten av Gunbritt Tallbäck och
Ulrica Taylor. Ulrica Taylor har också föreslagits för återval som representant i Förbundets
styrelse. Detta har under året inneburit omfattande och långa distansmöten då
generalsekreterarens ekonomiska oegentligheter och förskingringsärenden blottlagts och man
överenskommit om ett flertal åtgärder bl.a förfarandet med hans arbetsförhållande.
Förbundsmötet gick helt i dessa tecken detta år.
Carola Sundqvist har uppehållit kontakten till skolorna med hjälp av Jane Trygg- Kaipiainen.
Bokpremier donerade av förbundet Pohjola Norden samt föreningens stipendier delades ut till
enskilda elever i alla skolor i Korsholm. Jaana Rintala planerar besök i förskolor så snart
coronarestriktionerna möjliggör besök.
Norra Korsholms skola och dess rektor Robert Backman med sitt kollegium fick motta Årets
Nordist 2021-diplom detta år som erkänsla för långt nordiskt internationellt samarbete samt
samarbete över språkgränserna inom landet.
Aktiviteterna vid Seniorpunkten har inte kunnat verkställas under året, men styrelsemötena
har kunnat hållas där.
Information
Föreningens medlemmar har hållits informerade om planerade och inställda evenemang via epost, hemsidan, Facebook, Instagram samt via Vbl:s föreningsspalt och dagbokssida.
Regiontidningen har utkommit även detta exceptionella år vid sidan av medlemstidningen
Pohjola Norden
Ekonomi
Ekonomin är överskådlig tack vare att vi bokför fem olika kostnadsställen. Tyvärr har vi
under året inhiberat många planerade evenemang på grund av corona restriktionerna.
Kan konstateras att ekonomin är överskådlig och stabil, föreningen har inte som målsättning
att göra stora vinster, de pengar som kommer in via stöd användes för olika projekt och
evenemang till förmån för medlemmarna. Intäkter och understöd till verksamheten har vi fått
från Förbundet Pohjola Norden, Aktia-stiftelsen Korsholm och Korsholms kommun.
Dessutom beviljades och returnerades understöd för den inhiberade "Familjefesten" från
Korsholms kommun, Förbundet, stiftelsen Brita Maria Renlund, Svenska Österbottens
Samfund och Svenska Österbottniska Kulturfonden.
Representation
På Pohjola-Nordens distansförbundsmöte var Hedvig Grannas-Honkanen delegat. Ulrica
Taylor är medlem i Förbundsstyrelsen. I den regionala arbetsgruppen för region Österbotten
företräds föreningen av Gunbritt Tallbäck och Ulrica Taylor.
Korsholm i oktober 2021
Styrelsen

