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Styrelsen

Under detta föreningsår har föreningens styrelse bestått av följande:

Isabel Flemming, Ordförande och Buffis
Emil Sténs, Vice ordförande och Bidragsansvarig
Linn Nyholm, Sekreterare
Nina Lindholm, Kassör
Jenny Löflund, Informatör
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
Miia Seppi, Buffis

Anton Svenns har fungerat som föreningslokalens vaktmästare

Styrelsen har sammanträtt nio gånger under föreningsåret, varav en del har skett
helt virtuellt.

Verksamhet

Föreningsåret började med ett abrupt slut. “Stark ilaag”, kvinnodagsevenemanget 9
mars, var det sista evenemanget som kunde ordnas innan samhället ändrades för att
troligen aldrig bli sig likt igen. Den årliga loppisen startades men fick avbrytas redan
tredje dagen p.g.a. rekommendationer av SÖU. Chocken över restriktionerna och
förändringarna orsakade en paus i evenemangordnandet resten av våren. För
resterande föreningsår fick Övermalax UF tänka om.

Utomhusaktiviteter i byn och runt Solhem var något föreningen valde att satsa på.
Skattjakt för familjer ute i byn arrangerades istället för den årliga första maj festen.
Malax fick sin första lokala reko-ring i Juni, ett mycket uppskattat evenemang som
utöver producenter dessutom engagerade bakluckeloppis-försäljare. Reko-träffarna
fortsatte året ut, varannan torsdag, utanför Solhem. Att det funnits behov för detta



var tydligt, i och med att den Facebookgrupp som startades nu har nästan 900
medlemmar.

Aktiviteterna fortsatte utomhus under sommaren. En livad föreningsfajt engagerade
hela 5 föreningar ute på vår gräsmatta detta år och som vinnare stod Strimman. Ett
annat evenemgang som senare ägde rum på gräsmattan var den Picknick som
ordnades under augusti månad. Tyvärr var besökarantalet väldigt litet på denna
tillställning, vilket i sig visade att utmaningarna detta år var betydligt svårare än
önskat.

Styrelsen kämpade vidare med fler idéer och försök. Deltagande i hållbarhetsveckan
i Österbotten i september med pyssel, klädbytarstation och föreläsning om
naturkosmetik lockade en del. Närmare juletider ordnades Gröt-takeaway i samband
med Martinas Matinsamling, vilket visade sig vara en hit. Jultemat fortsatte med
Julklappsplundring i byn, ett liknande evenemang som skattjakten under
försommaren. Under December deltog föreningen dessutom i den virtuella kalender
som ordnades med 24 föreningar i byn med lucka 6.

MI kurserna har varit betydligt färre detta år, endast ett fåtal kurstillfällen har ägt rum
(bland annat Zumba ute på gräsmattan). Ett par möten och andra uthyrningar för
utomstående föreningar och privatpersoner har också fått ordnas. Pidron har
däremot inte tagit någon smäll alls av pandemin, gänget har i vått och torrt träffats
mer eller mindre samtliga måndagar under årets gång.

Med hopp om ett nytt, bättre år efter detta rekord-dåliga pandemi-år vill föreningen
våga blicka framåt och försöka se förbi förlusterna. Soppdagen och loppisen läggs
tråkigt nog på is, så starten på nästa verksamhetsår kommer på gott och ont bli olik
dess föregångare. Förhoppningsvis kommer föreningslivet komma igång igen detta
år och styrelsen kommer kanske få ha den styrelsekväll de motvilligt skjutit fram
under hela året!

Renoveringar

Med lite aktivitet i lokalen har det funnits plats för talko och renoveringstankar.
Städtalko i teaterskrubben, städskrubben, scenen, datorskrubben, ungdomsrummet,
rökrummet och uteförrådet pågick under hela våren. Vaktmästarbostaden fick sig ett
lyft efter att den före detta vaktmästaren flyttat ut. Översvämning i källaren
överraskade och orsakade akut installation av pump.

Under senare delen av året blev det aktuellt med hel-renovering av ungdomsrummet
i och med framtida uthyrning till Malax kommun. Planer på värme-elementbyte ligger
i jorden.



Lokalens inventarier har till rätt stor del förnyats under året. Nya leksaker,
diskolampor, pynt och annat införskaffades för barn och tonårsverksamhet. Micro,
tvättmaskin, häcksax, stolskärra skaffades. Mattor, gardiner och dukarna sågs över.
Då Solhem slår upp dörrarna igen och med gott samvete kan bjuda in folk utan att
behöva tänka på smittor och restriktioner kommer folket mötas att en lokal mer
fulladdad av nyheter än någonsin.

Ekonomi

Mikael Finnäs på Convido har varit vår bokförare och Bodil Backman och Maria
Nordlund har fungerat som verksamhetsgranskare. Trots att året varit som det varit
har ekonomin inte varit svår. Tillsammans med diverse coronastöd och andra bidrag,
har den goda ekonomi från föregående år hållit föreningen flytande. Lånet från
föregående år amorteras som planerat. Närmare information om ekonomin står att
läsa i bokslutet.

Med en ytterst dålig början kan detta decennium bara bli bättre. Motgångarna och
utmaningarna har lärt oss att tänka om och detta kommer vi ta med oss som en
styrka under kommande år. Föreningslivet kommer kanske aldrig bli sig likt igen,
men låt oss hoppas att det kommer bli en positiv sak!

20 februari 2021

Linn Nyholm, Sekreterare


