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NORDENNYTT UMEÅ, februari 2022 
 
Här kommer årets första nyhetsbrev från Föreningen Norden Umeå.   
Som ni är medvetna om störde pandemin våra planeringar under hösten och 
det blev tunnsått med aktiviteter. Nu planerar vi för det kommande året och 
ser litet ljusare på utvecklingen.  
 
I detta Nordennytt finner du också kallelsen till föreningens årsmöte. 
 
”Kupé nr 6”, finsk film, fredag 11 februari. Arrangör: Folkets Bio 
 
Gangspil spelar traditionell dansk gladmusik 12 februari kl. 19.00. 
Arrangör: Umeå Folkmusikförening 
 
”Solen sover” Uusi Teatteri (barn) 20 februari. Arrangör: Väven 
 
Sverigefinnarnas dag 24 februari. Arrangör: Väven 
 
Teater, Jäniksen Vuosi (Harens år), 25 februari, Klossen, Ålidhem Centrum, kl. 
18.30. Arrangör: Studiefrämjandet 
 
”70 är bara en siffra”, finsk film, tisdag 1 mars. Arrangör: Folkets Bio 
 
Nordisk film. Tisdag 8 mars, kl. 14.00. Den isländska filmen, Woman at War, 
fick Nordiska Rådets filmpris 2018. Filmen följer ”Mountain Woman” Hanna, 
miljöaktivist eller terrorist? 
Ordförande Bengt Lidström leder samtalet. 
Arrangör: Föreningen Norden 
Plats: Folkuniversitetets aula, Nygatan 43 
Gratis entré 
 
Ann-Luise Bertell ”Glöm bort din saknad”. En flickas blick på den 
Österbottniska byn på 50-talet, 23 mars. Arrangör: Pilgatan 
 
Ane Brun, norsk sångerska och låtskrivare, 3 april, IDUN. Arrangör: 
Kulturföreningen Humlan, Umeå Teaterförening 
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”Den svavelgula himlen”, finsk film, tisdag 5 april. Arrangör: Folkets Bio 
 
Handarbetscafé på finska, 6 april. Arrangör: Väven 
 
Kvarkenfest, 18 juni i Vasa. Kvarkenrådet fyller 50 år. Artister, familjefest, 
marknad, Vasa Run. Planer på fortsättning i Umeå nästa år. Mer information i 
kommande nyhetsbrev. 
 
Wasa Teater. Passa på att pröva en tur med den nya färjan under våren och 
besök Wasa Teater. 
 
Vi vill också redan nu flagga för en mycket intressant aktivitet i höst! 
 
Tvåspråkigheten i Finland, Korsholm oktober. Seminarium med tidigare 
finländske ministern Pär Stenbäck, som i dagarna ger ut en bok, ”All världens 
vägar. Reflektioner på distans.” Han reflekterar bland annat över hur svenskan 
värnas i Finland. Vi återkommer med mer information och hur du anmäler dig. 
Föreningen Norden planerar även att ha ett seminarium i Umeå.  
 
 
Kom ihåg att Du även kan läsa Nordens tidning på webben. Klicka på länken 
nedan! 
Nordens Tidning (e-magin.se) 
 

Kontakta gärna styrelsen om du har tips och idéer kring aktiviteter som du 
skulle vilja se att vi arrangerar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrelsemedlemmar Föreningen Norden Umeå 

Bengt Lidström ordförande  070-688 47 60 

Ola Thunstedt vice ordförande 070-203 70 99 

Lisbeth Pihlajamaa sekreterare  076-109 00 19 

Tordleif Hansson kassör  070-356 12 49 

Mats Olofsson ledamot  070-680 91 88 

Tapio Tamminen ledamot  070-765 53 82 

Åsa Löfström  suppleant  070-220 28 84 

https://www.e-magin.se/latestpaper/kd2vn30s/paper#/paper/bfpp2qf4/1
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Föreningen Norden Umeå kommer att hålla årsmöte tisdagen den 22 februari kl. 17.00. 
Mötet kommer att hållas digitalt men det kommer även att finnas möjlighet att delta fysiskt 
på plats. Lokalen kommer att bli inom stadshusområdet, Skolgatan 31 A.  
 
Anmäl dig till Tordleif Hansson, tordleif.hansson@umea.se eller tel: 070-356 12 49 senast 
fredag den 18 februari. En länk till mötet kommer att skickas ut den 21 februari tillsammans 
med handlingarna.  

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2022 
Föreningen Nordens Umeåavdelning 

Tisdag 22 februari kl. 17.00 

Plats: digitalt möte 

Dagordning 
1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

4. Behandling av styrelse- och revisionsberättelse för 2021 

5. Fråga om fastställande av balansräkning 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

7. Förslag till budget 2022 

8. Förslag till verksamhetsplan 2022 

9. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 

10.  Val av ordförande 

11.  Val av övriga ledamöter och suppleanter 

12.  Val av firmatecknare 

13.  Val av revisorer och suppleanter för dem 

14.  Val av ledamöter och suppleanter till årsmöte för Föreningen Norden Västerbotten 

15.  Tillsättande av valberedning 

16.  Fastställande av medlemsavgift 

• för enskild medlem för år 2023  

• för familjemedlem för år 2023 

17.  Motioner 

18.  Övriga ärenden 
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