
Årsberättelse 18.2.2018-23.2.2019 

Styrelsen  

Föreningens styrelse har under året bestått av:                                                                                         

Isabel Flemming, ordförande, buffis                                                                                                                              

Henry Högström, vice ordförande                                                                                                                                     

Linn Nyholm, sekreterare, Kesproansvarig                                                                                                                      

Ann-Charlotte Silfver, kassör, medlemsansvarig                                                                                                      

Josefine Silfver, informatör, bidragsansvarig                                                                                                                

Wilma Flöijer, barn- och tonårsledare                                                                                                                            

Patrik Peltoniemi, styrelsemedlem                                                                                                                                   

Nina Lindholm, styrelsemedlem                                                                                                                                 

Michelle Österblad, barn- och tonårsledare                                                                                                                    

Filip Norrgård, teknikansvarig                                                                                                                                          

Jenny Löflund, styrelsemedlem                                                                                                                                        

Johan Dahlgren, styrelsemedlem 

Styrelsen har sammanträtt elva gånger under året. 

Ove Ljungkvist har fungerat som föreningens vaktmästare. 

Ekonomi   

Mikael Finnäs på Convido har varit vår bokförare och Bodil Backman och Maria Nordlund har fungerat som 

verksamhetsgranskare. Under året har Övermalax uf avslutat tre av sina fem bankkonton och har nu endast ett 

konto per bank, Aktia och Vasa Andelsbank. Närmare information om ekonomin står att läsa i bokslutet. Under 

året har vi också inhandlat en kortterminal, denna har dock inte hunnit testas i praktiken ännu. Ett 

föreningsmöte hölls 17 september för att besluta om upptagande av lån, inget har ännu lyfts av lånet.  

Verksamhet  

Föreningens första programpunkt blev ett uppskattat träningspass på sportlovet under ledning av Mia West, 

efteråt bjöds de 35 deltagarna på hälsosamt mellanmål. 

Soppdagen den 4 mars hade 163 besökare. Caritas soppa var lika omtyckt som alltid. 

Lördag 10 mars ordnades evenemanget Girl Power. Evenemanget fick mycket synlighet och marknadsfördes 

bra, men tyvärr var besökarantalet inte så stort. Vinsten från evenemanget donerades till Vasa mödra- och 

skyddshem. 

Den traditionella första majfesten var lika uppskattad som tidigare år. Nästan 180 munkar och närmare 130 

metepåsar gick åt. Hästen sprang runt på gården och det blev sedvanlig rusning till gasballongerna. Gasflaskan 

var halvfull så det blev bråttom, men Benneth på Byggmaskiner kom till undsättning. De gasballonger som 

lämnade över fördes till VCS barnavdelning, vilket var väldigt uppskattat! 

Den 15 maj ordnades miljökväll med flera försäljare samt en föreläsning med Anita Storm. Evenemanget var 

uppskattat men borde ordnas vid annan tid på året. 

Torsdag 7 juni ordnades föreningsfajten i Solhem, endast Malax uf och Övermalax uf deltog, vi spelade 

volleyboll och Malax uf tog hem segern. 



240 km loppis ordnades i Österbotten 17 juni och Övermalax uf ställde till med bakluckeloppis. Vi sålde även 

plättar stekta på Muurikka och Malax uf sålde korv med bröd. 

På självständighetsdagen dansade vi ringlekar i Solhem. 

I samband med Martina Uthardts matinsamling 12 december serverades julgröt till förmån för Project liv, 

gröten tog slut på 35 minuter och PL fick ett bidrag på 1130€. 

Btk har under det senaste året i huvudsak bestått av Michelle Österblad och Emelie Nyman. De har ordnat två 

discon för årskurs 1-3 och två för årskurs 4-6. Under discona säljs godis, barnen får dansa och ledarna håller 

också ledda lekar.  

Pidrospelarna spelar fortsättningsvis varje måndag. Vår mångårige pidroledare Alfons Åstrand avgick och 

Gustav Smulter övertog kortleken. I skrivande stund ligger Övermalax uf på andra plats och Malax Qvinns på en 

sjunde plats i SÖU:s turnering. 

Malax kommun ordnade Get together i Solhem 27 oktober, vi stod för lokalen, och evenemanget besöktes av 

nästan 100 personer. 

Det mångåriga Julbordet inhiberades i år på grund av för få anmälningar. 

Utöver våra egna evenemang har lokalen varit uthyrd sammanlagt 47 dagar under året, bl.a. till MI, Folkhälsan, 

bröllop och olika möten. Ungdomar har hyrt lokalen flera gånger och tyvärr har detta lett till en del 

skadegörelse, styrelsen har tillsvidare tagit beslutet att inte hyra ut lokalen för ungdomsfester. 

 

Renovering och bergvärme 

Under året har vi haft två stora projekt i Solhem.  

Först ut var salsfönstren och inva-ingången som renoverades under några veckor i juli när den värsta 

värmeböljan rådde. Dessa renoveringar utfördes av ett gäng flitiga pensionärer som satte ner sammanlagt 334 

talkotimmar på projektet. Styrelsen kokade mat åt gubbarna under dessa veckor, vilket var väldigt uppskattat. 

Som tack för hjälpen bistod vi ekonomiskt när de med Daniel Björkell, ansvarig för talkogänget, som kapten 

åkte ut i skärgården en solig sensommardag. 

Näst på tur var värmesystemet som skulle bytas ut. Vi fick tag i Hasse Söderback och under hans ledning, i 

samröre med Bertel Flemming och Ibbi Nylund, kunde vi starta vår alldeles egna bergvärmepump fredagen den 

5 oktober. En stor dag för föreningen! Projektets slutsumma landade på dryga 41.000 €. Även i detta projekt 

ingick en hel del talkoarbete. 

 

Styrelsen avslutar verksamhetsåret med glada miner och värme i lokalen och ser med tillförsikt 

fram emot ett strålande 2019 fyllt av idéer och eventuellt ett nytt tak! 

Övermalax 24.2.2019 

_________________________________ 

Ann-Charlotte Silfver, kassör   


