
Rapport från Vi Norrifråns årsmöte den 3 mars 2022  

Årsmötet hölls i Mikaelsalen och ett 50-tal medlemmar var närvarande. Det 

inleddes med Modersmålets sång och det kändes stämningsfullt att sjunga 

unisont i dessa tider. Därefter hälsade föreningens ordförande Ole Granholm 

medlemmarna välkomna. 

Speciellt riktade han sig till dagens 

gäst Peter Kankkonen som utgett 

självbiografin ”Hästprästen” och 

som fått god kritik i tidningspressen. 

Kankkonen som är en god och 

inspirerande berättare uppträdde 

efter pausen.  

Ordföranden gladde sig över att så 

många medlemmar ställt upp. 

Under de senaste åren har 

coronaviruset som blev 

världsomfattande även inverkat på 

föreningens verksamhet. När 

vaccineringarna kom i gång på allvar 

och läget lättade kom en del av 

aktiviteterna i gång igen. Vi började 

se ljusare på tillvaron. 

Men så kom nästa dråpslag när Rysslands president Vladimir Putin invaderade 

Ukraina. Ett drag som fick hela världen att reagera och gjorde Putin till en av 

världens mest hatade personer.  

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

medlemmar som avlidit under året 2021 och till och med årsmötet. Efter en tyst 

minut läste hon dikten ”Den allra sista gången” av Viola Renvall. Därefter sjöng 

Pensionärskören ”Må din väg gå dig till mötes”. 

I samband med öppnandet av själva årsmötesförhandlingarna ville föreningens 

ordförande Ole Granholm säga några ord om föreningens mångåriga 

ordförande Greta-Lisa Nilsson som var född 12.2.1933 och avled 26.1.2022. 

Greta-Lisa eller ”Teta” som hon kallades var en aktiv person som engagerade sig 

i de uppgifter hon åtog sig. Hon var en positiv människa, gladlynt och njöt av att 

uppträda. Hon tyckte om att ställa till fester och medverkade gärna i 

Peter Kankkonen 



programmet. Otaliga är de dikter hon framfört under årens lopp. När man 

bläddrar i Österbottningen under årtionden stöter man på annonser där det 

står Dikt, recension eller deklamation ”Greta-Lisa Nilsson”.  

FRID ÖVER HENNES MINNE! 

Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Ole Granholm. Till ordförande 

för mötet valdes Lars-Eric Thylin och till sekreterare kallades Birgitta Nygård. 

John Storbacka valdes till viceordförande. Mötet konstaterades lagenligt 

sammankallat och beslutförbart. Annons hade ingått i Österbottens tidning den 

23 februari 2022. Dessutom hade meddelande om mötet ingått i 

föreningsspalten i ÖT samt funnits på föreningens hemsida och Facebook. Till 

protokolljusterades och rösträknad valdes Ingmar Kullas och Kristina Rimpilä. 

Verksamhetsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarnas utlåtande 

föredrogs varefter styrelsen och övriga redovisningsskyldiga beviljades 

ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Ole Granholm återvaldes enhälligt till ordförande för föreningen. Samma gällde 

styrelsemedlemmarna Britt-Mari Jylhä, Birgitta Nygård, Birgitta Sundvik, Rita 

Kortell och Lars-Eric Thylin. Även ersättaren Leif Jakobsson återvaldes. I stället 

för ersättaren Margita Lukkarinen som undanbett sig återval på grund av ökade 

kommunal- och socialpolitiska uppdrag valdes Christina Lillhonga. 

Till ordinarie verksamhetsgranskare återvaldes Mona Brännkärr och Lisbet 

Cygnel. Samma gällde ersättarna Barbro Vilo och Christina Koivusalo. Beslöts att 

medlemsavgiften på 20 euro bibehålls på samma nivå som 2021, av summan 

betalas till förbundet 14 euro.  

Kostnadsersättningen till styrelseordföranden förblir 200 euro och sekreteraren 

och kassören 100 euro var. Verksamhetsgranskarnas arvoden utgår enligt 

räkning.  Resekostnader utbetalas enligt kvitton. För körkilometrar med egen bil 

i föreningens ärenden utgår ersättning enligt vad allmänna bestämmelser 

föreskriver. 

Verksamhetsplanen och budgeten för 2022 föredrogs och godkändes. När inga 

övriga uppkomna ärenden kommit till mötet, avslutade föreningens ordförande 

Ole Granholm mötet och tackade för förtroendet till återval, för egen och övriga 

styrelsens del samt informerade om att följande månadsmöte kommer att 

hållas 7.4. På majmånadsmöte kommer kören att ge en jubileumskonsert. 



Årsmötet avslutades med kaffe som föreningen bjöd på. Efter pausen stod 

Peter Kankkonen i tur att berätta om sin bok ”Hästprästen” som är en 

självbiografi om den ljuvliga barndomen, ungdomstiden, vuxenlivet med 

intressanta skildringar från Replot, Nedervetil och Karleby samt åren som 

kaplan och tiden som kyrkoherde i Karleby. 

Titeln på boken visar att hästar spelar en stor roll i hans liv. Peter Kankkonen var 

politiskt aktiv under studietiden. Sedan hoppade han av och började fokusera 

på prästyrket. Redan som fyraåring visste han att han skulle bli präst liksom sin 

far. 

Peter Kankkonen säger att han tycker om att röra sig bland vanligt folk.  Han 

framhåller att en präst inte enbart skall röra sig i de kyrkliga kretsarna. Eftersom 

han är hästmänniska umgås han mycket med hästmänniskor. Bland dem har 

han haft många fina och själavårdande samtal. 

År 2014 pensionerades han från tjänsten som kyrkoherde i Karleby svenska 

församling, men säger att han är präst hela tiden. Efter pensioneringen har han 

under vintrarna fungerat som turistpräst i Spanien. Peter Kankkonen ser 

humorn som en krydda i livet. Han skrattar gärna och tycker det är hälsosamt.  

Detta gäller speciellt i en trakt som kännetecknas av humorn, påpekar Peter 

Kankkonen. 

Boken ”Hästprästen” kan rekommenderas. 

Bild: Peter Kankkonen var dagens gäst och berättade om sin nya bok 

”Hästprästen”. (Ole Granholm) 

 

 

                                          

 


