
VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVERMALAX UNGDOMSFÖRENING R.F. 2013 

 
Styrelsen  Styrelsen för Övermalax UF har under det gångna året varit följande: 
   

Annette Holmqvist ordförande 
Mia West viceordförande 
Josefine Silfver sekreterare 
Sören Stenroos vicesekreterare, teknikansvarig 
Sofia Prost  kassör 
Ann-Charlotte Silfver vice kassör, bufféföreståndarinna, medlemsansvarig 
Simon Nyman styrelsemedlem 
John Peltoniemi  styrelsemedlem 
Kenneth Holmqvist  styrelsemedlem 
Tove Donner  styrelsemedlem 

 
Möten:  Styrelsen har sammanträtt till 12 protokollförda möten. 
 
Barn- och  Ingen barn- och tonårskommitté har verkat under året men några  
tonårskommittén  högstadieflickor har ordnat knattediscon för barn i lågstadieåldern. 
   
Pidro: Pidrogänget har som vanligt spelat i Solhem på måndagskvällar och har även 

deltagit i SÖUs tävlingar. De vann inom sjätte ringen och i finalen kom de på 
delad tredje plats. Även Malax Qvinns-laget har spelat i Solhem. Damlaget 
hör inte till ÖMUF utan är ett hopplockat lag från hela Malax. 

 
Representation: I Åminne Folkparks styrelse har Josefin Malmsten och Jonas Rönnqvist varit 

våra representanter.  
 
Uthyrningar: Under året har Solhem hyrts ut för ett bröllop, tre kalas och så har Vörå 

spelmansklubb haft konsert här. 
 
 Under året har vi även hyrt ut lokalen åt  

 Baptisternas sommarfest 
 Baltikumvännernas insamlingsdag 
 Malax navigationsklubb – julfest 
 Övermalax jaktklubbs 80-årsjubileum 
 Ann Franzén – Piloxing 
 Fotbollsavslutning, Petalax IK:s damer 
 Sitz – Gymnasiet i Petalax 

 
Möten: 

 Malax kyrobacks skogsbilväg 
 Häggören-Ahlgrund-projektet 
 Mellis (Mellersta Österbottens unga producenter) 
 Långmossa vindpark Ab 
 Våtmossa skogsväg 
 Häggören-Ahlgrundvägen 

 
Solhem har varit i flitig användning på vardagarna också. 
Medborgarinstitutet har ordnat Zumba och ”Matskola för äldre” och 
historikgruppen som har verkat under året har träffats med jämna 
mellanrum i Solhem. 

 



Övrig verksamhet: 2013 har varit ett år med mycket omväxlande verksamhet. Året började i 
vanlig ordning med soppdag och loppis i februari. Vi hade en lyckad pubkväll 
i mars som drog över 100 personer, ett koncept vi gärna provar igen! Vi har 
uppmuntrat våra funktionärsgrupper genom att ordna en ”idékväll” med 
mat och dryck. Denna kväll var mycket trevlig och gav nya förslag på 
aktiviteter man kan ordna i Solhem. På första maj fylldes Solhem av 
hundratalet barn som ville meta, köpa ballong och rida på en häst, en lyckad 
dag – trots att nästan allt tog slut! 

  
I maj påbörjades projektet med stort P – målning av fasaden! Två 
talkoledare (Jalle Silfver och Joakim ”Ibbi” Nylund) ledsagade 90 stycken 
Övermalaxbor till att måla vårt hus vackert solgult. En fin sommar som 
visade att talkoandan minsann lever! 
 

 
  

I augusti ordnades FSOM-mästerskapen i Malax och vi tillfrågades av Malax 
IF:s orienteringssektion om vi ville sköta inkvarteringen i Övermalax skola. 
Med Carita Storm i köket fixade vi frukost och middag åt över 100 personer. 
Vi sov även över i skolan som nattvakter. Det var en helg som krävde mycket 
planering och arbete men som var trevlig och gav ett bra plus i kassan. 

 Under sommaren hann vi även med att sköta om serveringen vid en auktion 
vid Knösgården. Det var verkligen en sommar med mycket verksamhet. 

  
I september hade vi i vanlig ordning häcktalko och så ordnade vi en ”tack-
kväll” dit vi bjöd in alla som på ett sätt eller annat hade deltagit i sommarens 
målartalko.  En gemytlig kväll med god stämning (och god mat!). 

  
I år var det Övermalax’ tur att ordna julöppning. Vi utvidgade 
marknadskonceptet och hade salen full av försäljare. Vi bjöd på risgrynsgröt, 
glögg och dragspelsmusik. Förhoppningsvis väckte vi julkänslan i många av 
de 300-400 besökarna! I november hjälpte vi också Övermalax jaktklubb 
med serveringen på deras 80-årsjubileumsdans. 
 
Den 7 december var det igen dags för den numera klassikern, Matglada 
herrars julbord. I år var efterfrågan så stor att styrelsen inmundigade sin 
julmat i aulan! Delikat mat som vi tackar herrarna för och dans till 
Hafsbandet efteråt.  
 
 



Vi kippade efter andan över jul och nyår och rivstartade året med ett 
fantastiskt 100-årsjubileum. Den 15 februari 2014 var det på dagen 100 år 
sedan föreningen grundades och vi firade både på dagen och på kvällen. På 
dagen satt ungefär 140 personer och njöt av en känslosam jubileumsfest och 
på kvällen nötte 120 personer dansgolvet. Denna dag kräver ett alldeles eget 
kapitel och går inte att sammanfatta i denna verksamhetsberättelse. En fin 
dag på alla sätt och vis! En 100-årshistorik, skriven av Lisbeth Bäck med 
hjälp av historikkommittén, har också kommit ut till försäljning. En bok som 
på ett fint vis sammanfattar föreningens första sekel.  
 

 
Styrelsen 2013. 
Kenneth Holmqvist, Sofia Prost, Annette Holmqvist, Tove Donner, Mia West, 
Josefine Silfver, Ann-Charlotte Silfver, Sören Stenroos och John Peltoniemi. 
Frånvarande: Simon Nyman 
 
Nu är vi snart inne på vårt 101:a verksamhetsår och Solhem är pigg i sin 
solgula skrud och väntar på att förhoppningsvis få ett tätt plåttak under det 
kommande året.  
Jag avslutar denna verksamhetsberättelse med några ord som hängt med 
från och till i flera decennier: 

 ”Må vi medlemmar under det kommande året villigt arbeta för vår förenings 
fortlevnad och existens.” 
 
 
 
Övermalax den 22 februari 2014 

 
 
__________________________________ 
Josefine Silfver 
sekreterare, Övermalax Ungdomsförening r.f. 

 


