
Rapport till medlemmarna i Vi Norrifrån 

Föreningens årsmöte hölls den 29 mars i Öja salen i Karleby stadshus. Närvarande var 11 

medlemmar samt två digitalt via Zoom. Föreningens ordförande Ole Granholm hälsade 

välkommen till detta speciella årsmöte, som på grund av Corona restriktioner hade sina 

begränsningar. Detta var någonting nytt i föreningens historia. 

Vid parentationen tändes ett ljus och Stina Stenman läste namnen på de medlemmar som 

avlidit under verksamhetsåret. Som avslutning framförde hon dikten ”Den allra sista gången” 

av Viola Renvall.  

Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Ole Granholm. Förbundets IT-hjälp Per-Ole 

Renlund valdes till mötesordförande och Birgitta Nygård till sekreterare. Konstaterades att 

mötet var lagligen sammankallat och beslutfört.  

Verksamhetsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarnas utlåtande föredrogs, 

varefter verksamhetsberättelsen och bokslutet fastställdes. Därefter beviljades styrelsen och 

övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

Föreningens ordförande Ole Granholm återvaldes enhälligt. Samma gällde de fem 

styrelsemedlemmarna Birgitta Nygård, Britt-Mari Jylhä, Birgitta Sundvik, Lars-Eric Thylin och 

Rita Kortell. Margita Lukkarinen återvaldes som ersättare i styrelsen. Till ny ersättare i 

styrelsen valdes Leif Jakobsson i stället för Matts-Johan Thylin som meddelat att han inte 

ställer upp för återval. 

Mona Brännkärr och Lisbet Cygnel fortsätter som verksamhetsgranskare. Samma gäller 

ersättarna Barbro Vilo och Christina Koivusalo.  

Medlemsavgiften på 20 euro bibehålls på samma nivå. Av den summan går 14 euro till 

förbundet. Samma gäller eventuella arvoden och kostnadsersättningar. Verksamhetsplanen 

och budgeten för 2021 godkändes varefter ordföranden Ole Granholm tackade styrelsen och 

alla som bidragit till att Vi Norrifrån i dessa Corona tider kunnat uppvisa ett tillfredställande 

resultat. 

Styrelsen konstituerande sig den 15 april och fick följande sammansättning. Ordförande Ole 

Granholm (vald på årsmötet), viceordförande Lars-Eric Thylin, sekreterare Birgitta Nygård 

och kassör Britt-Mari Jylhä. Övriga styrelsemedlemmar är Birgitta Sundvik och Rita Kortell. 

Margita Lukkarinen och Leif Jakobsson är ersättare i den nyvalda styrelsen. 

Rapporter görs till förbundet och regionen om den nya styrelsesammansättningen. 

Hemsidan uppdateras och listan över kontaktpersoner och arbetsgrupper ses över. Årets 

bowlingturnering som var den tredje i ordningen samlade 50 deltagare från Oravais i söder 

till Karleby i norr. Arrangemanget fungerade perfekt i dessa Coronatider. 

Månadsträffarna upptas först i höst. De två första vårvandringarna gav mersmak. Dem 

fortsätter vi med. Vi planerar även historiska vandringar kring Stadssundet och den 

omkringliggande närmiljön. Som lokal guide har vi kontaktat Inger Kankkonen. 



Vi hoppas kunna anordna en Hemlig resa under sommaren. Den 16 juni anordnas SPF 

Österbottens boulemästerskap i Jakobstad och den 11 augusti förbundets golfmästerskap på 

Pickala Golf i Sjundeå. Vi deltar i båda mästerskapen. Våra golfspelande medlemmar deltar 

självfallet i Seniorernas måndagsträffar.  

Boulespelarna inleder uteträningarna den 5 maj. Den 11 maj startar norra regionens 

sommarturnering. Vid det första speltillfället möter Esse - Terjärv, Larsmo - Milstolpen och 

Pedersöre – Vi Norrifrån. Totalt kommer fem speltillfällen att anordnas.   

Medlemsavgifterna har sänts ut per post via Desky medlemsregisterprogrammet.  Detta 

beror på att vi inte kan inkassera avgifterna direkt som varit brukligt eftersom inga 

månadsmöten anordnas under våren. Vi deltar i förbundets och regionens tillställningar och 

andra arrangemang som väcker intresse. 

Det börjar ljusna vid horisonten och vi ser positivt på framtiden. Soites rapporter visar att 

befolkningen i regionen har följt rekommendationerna på ett föredömligt sätt. Styrelsen tar 

gärna emot tips när det gäller att utveckla verksamheten. Trevlig fortsättning på våren! 

Ole Granholm, ordförande                  Birgitta Nygård, sekreterare  

  

 

 


