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Styrelsen

Under detta föreningsår har föreningens styrelse bestått av följande:

Miia Seppi, Ordförande
Isabel Flemming, Vice ordförande och REKO-ansvarig
Linn Nyholm, Sekreterare
Wilma Flöijer, Kassör och Medlemsansvarig
Jenny Löflund, Informatör
Emil Sténs, Bidragsansvarig
Filip Norrgård, Ansvarig för fastighetsutskottet
Peter Sjöberg, Representant för fastighetsutskottet
Linda Tuomela, Dekoratör
Nina Lindholm, Kesproansvarig
Michelle Österblad, Barn- och Tonårsledare/Buffis
Anna Stormblad, Barn- och Tonårsledare
Jennifer Lattunen, Barn- och Tonårsledare

Anton Svenns och senare Jari Granö har fungerat som föreningslokalens
vaktmästare

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

Verksamhet
Föreningen börjar året starkt med att besluta om en passande logo genom en tävling
där vem som helst får skicka in förslag. Under föreningsåret har följande aktiviteter
ägt rum vid lokalen:

● Sportlovsskattjakt i samarbete med Malax UF och Strimman hölls i början av
föreningsåret

● Deltagande i byabingo
● Reko, ibland med servering och bakluckeloppis (på sommaren)
● Talko
● Första majfest utomhus
● Cykelorientering
● Pridemånad med prideflaggning



● Hållbarhetsveckan med Röda korset, 4H, MMM, Anita
Storm+Marthaförbundet, REKO-försäljare, Dolce-vita design, Jonnas gnista,
ev. Skarpuddens knäckebröd. Höstmarknadstema med lotteri

● Julhjälpen och julgröt i samband med julöppning
● Ringlekar med byarådet

Malax kommun har hyrt in sig i ungdomsrummet och håller nu seniormottagning där
istället. Finlandsmodellen hobbyverksamhet har hyrt in sig med verksamhet under
våren och hösten. Caritas kläder, JWP, möten och andra uthyrningar för
utomstående föreningar och privatpersoner har också fått ordnas. Pidron har träffats
mer eller mindre samtliga måndagar under årets gång.

Styrelsekväll ordnades i Juli hemma hos Miia med pizza från Åminne.

Renoveringar

Följande renoveringar har ägt rum vid Solhem under året:
● En fiberbrunn installerades på gården via Malax kommun
● Finslipning av gården med anläggning av rabatt och utökning av parkeringen
● Ytterdörren har målats upp och låset har fixats
● Ny städmaskin
● Nya rör i wc-byggnaden
● Renoverat kök hos vaktmästaren.

Vi hoppas på elementbyte nästa sommar.

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 bidrag har den goda ekonomi från
föregående år hållit föreningen flytande. Närmare information om ekonomin står att
läsa i bokslutet.

24 februari 2022

Linn Nyholm, Sekreterare


