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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Inledning
Tyvärr kan jag börja verksamhetsberättelsen för 2021 nästan lika som för 2020. Pandemin covid-19
har fortsatt att sätta sin prägel på verksamheten under år 2021. Många evenemang måste inhiberas
men mycket hann vi ändå med.

Till historien går också år 2021 genom att man inom Marthaförbundet genomförde en
organisationsförändring som påverkat hela marthafältet. I distriktet hade vi en arbetsgrupp som
jobbade flitigt med förberedning av förändringen. Distriktet höll ett extra medlemsmöte i september
som första gången godkände styrelsens förslag till nya stadgar. Andra gången godkändes stadgarna på
höstmötet i november och därefter var det bara att skicka in de nya stadgarna till Patent-och
registerstyrelsen för godkännande.

För första gången på mannaminne skrivs också verksamhetsberättelsen endast över distriktets
verksamhet. Alla föreningar skickar in sina verksamhetsberättelser direkt till förbundet.

Distriktets föreningar och kretsar
I Marthaförbundets medlemsregister finns antecknade 18 föreningar och 7 kretsar.

Medlemsantalet
I medlemsregistret fanns antecknade 555 medlemmar i slutet av år 2021. I antalet ingår aktiva
betalande medlemmar. Dubbel medlemsskap beaktas inte.

Styrelsen 2021
Ordförande: Gunilla Backman
1:a viceordförande: Solveig Nyberg
2:a viceordförande: Carola Brygger
Kassör: Benita Forsström
Bokföringsbyrå Lundström/ Helena Rehnberg
Sekreterare: Regina Westermark
Vice sekreterare: Maria Tallsten-Lind

Ordinarie och ersättande styrelsemedlemmar 2020

2
Absolut Martha

Solveig Nyberg ( Ann-Louise Nilsson)

Andersböle-Norrveckoski marthaförening

Agneta Pyhäjärvi ( Margot Leidèn)

Borgå stads svenska marthaförening

Carola Brygger (Katja Kurki)

Fagerstad-Seitlax marthaförening

Beryl Grönqvist ( Kristina Nybäck)

Kråkö marthaförening

Christina Lindblad (Rea Sjöblom)

Kullo marthaförening

Benita Forsström ( Anne Westermark)

Mickelsböle marthaförening

Solveig Bärlund (Helena Kesävaara)

Saxby marthaförening

Kerstin Ottosson (Gunilla Seger)

Tolkis marthaförening

Anja Sjöholm ( Gunvor Wahlroos)

Vessö norra marthaförening

Helena Hämelin (Cecilia Avén)

Vessö södra marthaförening

Lise-Lotte Bäckström-Roos ( Hedda Söderstöm)

Medlemsavgifter
Ingen medlemsavgift har betalats till distriktet år 2021.

Distriktets representanter i Finlands svenska Marthaförbund 2021
Centralstyrelsen: Gunilla Backman ordinarie, Solveig Nyberg ersättare.
Distriktets ombud i Marthaförbundet år 2021: Emsalö mf(Kråkö mf), Svartså mf ( Kullo mf),
Söderveckoski mf (Tolkis mf)

Marthaförbundets möten och kurser
Vårmöte via Teams
Årsmötet via Teams
Centralstyrelsens möten via Teams

Distriktets kurser och aktiviteter
●

UngMartha ordnade sommarläger på Marthalokalen för lågstadieunga.

●

Arbetsgruppen för organisationsförändringen har sammankommit flere gånger och förberett
organisationsförändringen

●

Arbetsgruppen för marknadsföringsgruppen har sammanställt en broschyr om Marthalokalen
samt distribuerat den.

●

Styrelsen grundade också tre övriga arbetsgrupper: Allsångstillfälle på Marthas namnsdag,
Inspirationsdagen samt Jullunch för åldringar, men dessa träffades inte pga restriktionerna

●

Distriktets föreningar deltog i Den stora påskutmaningen genom att dela ut smakfulla paket
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till stadens hemvårdsklienter. Tack till hemvårdens personal som skötte utdelningen.
●

Då vi inte kunde ordna jullunch delade vi ut julkassar till behövande.

●

Distriktets föreningar och kretsar stickade handledsvärmare och sockor som före julen
donerades till servicehemmen i staden.

●

Vi ordnade namntävling för den ”nya” föreningen. Tävlingen vanns av Helena Hämelin med
namnet Borgånejdens marthor rf

●

Vi reste till Stömmingsmarknaden i Helsingfors

●

Vi startade stickcafè på Marthalokalen i november

●

På initiativ av Barbro Kuhavuori godkände höstmötet att vi skulle närma oss förbundet med en
motion om Skolmatens kvalitet och hur den påverkar matsvinnet

Distriktsstyrelsens möten
●

Vårmötet hölls 25.3 via Teams

●

Extra medlemsmöte hölls på Borgå Folkakademi den 30.9.

●

Höstmötet hölls den 13.11 på Kiala gård

●

Under år 2021 har distriktsstyrelsen sammankommit sju gånger.

Erhållna bidrag år 2021
Bidrag för höstmötet 13.11:1500€
Bidragsgivare: Aktia-stiftelsen

Styrelsen för Borgå svenska marthadistrikt tackar alla hjärtligt för det gångna året och önskar ett
innehållsrikt år 2022.

På uppdrag av styrelsen:

Gunilla Backman ordförande

