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Styrelsen

Under detta föreningsår har föreningens styrelse bestått av följande:

Isabel Flemming, Ordförande och Buffis
Ann-Charlotte Silfver, Vice Ordförande
Linn Nyholm, Sekreterare
Nina Lindholm, Kassör
Jenny Löflund, Informatör
Emil Sténs, Bidragsansvarig
Wilma Flöijer, Kesproansvarig
Sandra Stoor, Dekoratör
Johan Dahlgren, Teknikansvarig
Filip Norrgård, Ansvarig för fastighetsutskottet
Peter Sjöberg, Representant för fastighetsutskottet
Michelle Österblad, Barn- och Tonårsledare
Anna Stormblad, Barn- och Tonårsledare

Ove Ljungkvist har fungerat som föreningslokalens vaktmästare

Styrelsen har sammanträtt tolv gånger under föreningsåret

Ekonomi

Mikael Finnäs på Convido har varit vår bokförare och Bodil Backman och Maria
Nordlund har fungerat som verksamhetsgranskare. Ett lån på 15 000€ lyftes för att
kunna finansiera vattentaksrenoveringen. Trots detta har ekonomin varit god då
många bidrag har sökts och beviljats, samt för att talkoandan varit stor vid
renoveringar. Under året har också en kortterminal framgångsrikt tagits i bruk.
Närmare information om ekonomin står att läsa i bokslutet.

Verksamhet

Soppdagen inledde verksamhetsåret med mer soppa än någonsin, och det räckte åt
alla. Lyckat lotteri. Den mängd som blev över fördes till serviceboendet Lyran.



Det traditionella sportlovsloppiset framskred utan problem. Kläder och skor som
lämnade skänktes till baltikumvännerna. En säck med babysaker fördes till
socialavdelningen vid malax kommun.

Kvinnorna ji rama! Den nystartade traditionen med kvinnors förmåga i samhället i
fokus fortsatte detta år. Ca 40 personer kom på föreläsningen som var finansierad av
SÖUs jämställdhetsprojekt. Malax TV förevigade evenemanget och vinsten från
lotteriet, ca 140€, donerades till Vasa mödra- och skyddshem.

Vårgympa i Samarbete med Fanny Broo drog knappt 10 stycken. Kanske folk
fortfarande var i matkoma efter påsken?

Den årliga familjeevenemanget 1 Maj festen drog ca 200 besökare. De 15 ballonger
som lämnade donerades till VCS barnavdelning, där de uppskattades stort! Tyvärr
gav sockervaddsmaskinerna upp under dagen, vilket orsakade ett par sura miner :(

SÖUs nya återkommande evenemang ‘Den stora talkodagen’ ordnades också i
Solhem. Genom ett försök att få ungdomarna i byn att värna om lokalen vid
anordnade fester sattes ett löfte om att styrelsen skulle hyra ut lokalen på prov till
ungdomsfester mot att minst 30 ungdomar kom på talko. Detta fungerade bra, 34
ungdomar kom! Vinden rensades och vid dagens slut strålade lokalen som skinande
ren. Om detta hade någon inverkan på ungdomarnas respekt för lokalen kan dock
diskuteras, eftersom festen som sedan anordnades lämnade lokalen i oacceptabelt
skick då den skulle hyras ut igen.

Bakluckeloppiset under sommaren drog knappt 20 försäljare. Inkomst ca 60€.

Skattjakt i byn ordnades i början av hösten och var ett mycket omtyckt evenemang.
Under evenemanget serverades också våfflor. 22 barn m. fam. kom, önskas ordnas
igen.

Vår involvering i Get Together resulterade i år i en igen lyckat sammanträde. Detta år
provades en mingel-strategi istället för buffetuppdukning.

I ett samarbete med Veterantraktorföreningen ordnades en julfest för dess
medlemmar i november. Carita kokade gröten, vi ställde i ordning och satsade extra
mycket på dekoration. Alla medparter och besökare var nöjda med resultatet.

I år var det vår tur att hålla julöppning. Ca 10 försäljare ställde upp sitt hantverk och
tomten kom. Mikko Ollikainen med SFP bjöd på glögg. Uppslutningen var stor och
julgatan tändes.



Under självständighetsdagen ordnades de årliga ringlekarna i samarbete med
byarådet. Ca 26 besökare dansade in julen.

Som en gest för de medlemmar och icke-medlemmar som hjälp till under året
anordnades en taklagsfest/talkofest under januari med trerätters middag,
underhållning, frågesport och bar. Vår Talkostjärna Daniel Björkell hyllades och fick
gåva. Festen var mycket uppskattad och dagen efter fick vi en hälsning via Malax
TVs bildsinga. Som resultat anmälde sig många funktionärer till nästa års
evenemang. Mycket bra.

Vi började året med soppdag och vi slutar året med soppdag. Den 16 februari
ordnades vårens soppdag, många besökare kom. Ungefär 155 portioner gick åt och
drygt 80 liter såldes i hemköp. Ett evenemang som tycks stiga i popularitet varje år.

Pidron har spelats flitigt varje måndag och våra spelare har också deltagit i tävlingar.
Utöver våra evenemang och pidron har lokalen i medeltal hyrts ut 1-2 gånger i
veckan åt diverse hyrare, bl. a. Malax-Korsnäs MI, Folkhälsan, Anhörigcafé och olika
möten och fester. BTK har under största delen av året haft paus pga medlemmarnas
studentskrivningar.

Renoveringar

Tack vare årets nyutnämnda fastighetsutskott och våra pigga talkokrafter fortsätter
viktiga renoveringar att utföras. Årets stora projekt har varit byte av vattentaket som
läckt under en tid. Ett lån lyftes för att möjliggöra renoveringen. Med 100-tals
talkotimmar och hårt slit förklarades projektet avklarat i november. Utöver det har en
ny invaramp installerats och tagits i bruk. Mindre projekt har också åtgärdats, såsom
en liten vattenskada vid WC byggnaden.

Tack vare god ekonomi och energiska och engagerade krafter fortsätter projekten.
Näst på tur står värmeelementsrenovering och eventuell köksrenovering.

Med hopp om ett lika aktivt och framgångsrikt år fortsätter den engagerade styrelsen
att bidra till byns välfärd och utveckling under detta nya decennium!

18 februari 2020

Linn Nyholm, Sekreterare


