Svensk Förening i Åggelby r.f.

Förslag till verksamhetsplan för år 2022

Styrelsen
Styrelsen samlas till ordinarie möten på Åggelby Socis den sista onsdagen under månaderna
januari, februari, mars, april, september, oktober och november. Mötet i mars är samtidigt
konstituerande för den nya styrelse som väljs på årsmötet den 30.3. kl. 18. Inkommande maj
samlas styrelsen till ett strategimöte. Avsikten är att staka ut inriktning och
tyngdpunktsområden i föreningens verksamhet under de kommande åren. Särskild vikt läggs
vid föreningens understödspolitik och medlemsservice. I strategimötet deltar även
styrelseordföranden för föreningen Norr om Stan. Detta bl. a. för att förankra besluten i denna
”takorganisation”, som föreningen är medlem i.

Medlemsaktiviteter
Torsdagsträffarna hålls den tredje torsdagen varje månad kl. 13 på Socis i Åggelby.
Bridgeklubben samlas till spel varje tisdag på Socis.
Föreningen ordnar den 21.5. en exkursion till Verla fabriksmuseum i Kouvola. Anmälningar
till exkursionen mottas på föreningens hemsida från och med början av april.
30 personer med biljetter anskaffade av föreningen bevistar den 1.4. en föreställning av
musikalen Mary Poppins på Svenska Teatern. Föreningen arrangerar även ett teater- eller
konsertbesök under hösten.
Medlemmarna inbjuds till Svenska dagen-festligheter den 6.11. som arrangeras i samarbete
med Helsinge-Tusby Ungdomsförbund.
Föreningen ordnar i samarbete med Petrus församling en Vackraste julsånger -tillställning i
Åggelby gamla kyrka i november/december.

Kontakterna med medlemskåren och omvärlden
Arbetet med att utveckla förenings hemsida, www.aggelby.fi, fortsätter. Målet är att förse
medlemmarna med aktuell information om föreningens verksamhet och färska uppgifter om
händelser av intresse i Åggelby med närområden. Föreningens facebook-sida upprätthålls och
utvecklas. Kontakten med medlemmarna hålles via ovannämnda hemsida och Facebook samt
genom direkt e-postning.
Samarbetet fortsätter med Norr om Stan, Malms Svenska ungdomsförening, Helsinge-Tusby
Ungdomsförbund, Oulunkylä-Seura och Petrus församling.

Föreningen är medlem i Norr om Stan, Svenska folkskolans vänner och Finlands Svenska
Hembygdsförbund. Föreningens medlemmar erhåller den sistnämndas medlemspublikation
Hembygden.
Samarbetet med Svenska centralarkivet fortsätter med målsättningen att överlåta föreningens
arkivsamling till centralarkivet under innevarande år.

Understöd och stipendier
Föreningen delar enligt tradition ut understöd till på orten verksamma svenska skolor samt
barn- och ungdomsorganisationer på basen av de ansökningar som inlämnats med blanketten
på föreningens hemsida.
Stipendier från Britta Holmlunds fond tilldelas de elever som skrivit de bästa uppsatserna
under rubriken ”Min hembygd”. Deltagare är eleverna från sista klassen i Kottby, Månsas
och Staffansby lågstadieskolor. En elev från respektive skola erhåller stipendiet. Ur Hjalmar
Blomqvists fond beviljar föreningen stipendier till lågstadieskolorna i norra Helsingfors.
Respektive skola utser sin stipendiat.

Finansiering av verksamheten
Föreningen finansierar sin verksamhet med inkomster från investeringar, hyresintäkter från
två enrummare i Åggelby samt medlemsavgiften, vars storlek fastställs av årsmötet.

