Terjärv Ungdomsförening rf

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för år 2009

Terjärv Ungdomsförenings styrelse har år 2009 bestått av:
Malin Westerlund (ordförande)
Sami Holtti (sekreterare)
Hanna Skullbacka (kassör)
Carolina Storrank
Joakim Gistö

Vanja Ravald (vicesekreterare)
Lena Mård (viceordförande)
Kim Hässjebacka
Kevin Sandvik

Suppleanter:
Erika Djupsjöbacka
Emma Sandvik
Hans Hästbacka
Mikaela Wiik
Christoffer Knutar
Kennet Nygård
Daniel Ollqvist

Emma Forsbacka
Ida Johansson
Robin Knutar
Jesper Jansson
Ted Kujala
Fredrik Djupsjöbacka
Jonas Gistö

Styrelsen sammanträdde totalt 12 gånger under årets lopp. Utöver dessa möten höll föreningen även
vårmöte i mars samt höstmöte i oktober.

REVY OCH TEATER
Revyskrivarna lyckades åter igen knåpa ihop material till nyårsrevyn ”NarrKåta” som hade premiär den 10
januari 2009. Revyn regisserades av Jan Holm och totalt gavs 12 föreställningar på ungdomslokalen för en
publik på ca 2130 personer. Revyn engagerade ca 50 personer som aktörer, snickare, spelmän, serverare
mm.
Revygänget gästspelade med revyn på Åland lördagen den 28 mars. Genom kontakter till Ålands
Ungdomsförbund bokades lokalen Furuborg i Lumparland där en föreställning gavs för en publik på ca 45
personer.

I september uppmärksammades Terjärv Uf:s 40-åriga revytradition med en revykavalkad. Planeringen av
kavalkaden påbörjades under våren och efter ett antal möten enades man om ca 25 sketcher och sånger
varav den äldsta sketchen var från 1983. Efter att man kontaktat aktörerna (28 personer) som medverkade i
sketcherna och sångerna ordnades första träffen 28 juni. I början av september påbörjades
kavalkadövningarna med att se igenom sketcherna och sångerna från dvd- och videoinspelningar. Efter
intensiva övningar visades revykavalkaden den 10 oktober (två föreställningar) och 11 oktober (en
föreställning) inför en publik på totalt ca 560 personer.

Efter kavalkadföreställningarna påbörjades revyskrivandet för TUF:s föjande nyårsrevy, den 40:e i
ordningen.
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TERJÄRV LUCIA
Till Terjärv Lucia år 2009 valdes Janika Viitanen, tillsammans med tärnorna Sabina Furu och Emilia Grahn
besökte hon gamla och ensamma, skolor, daghem och åldringshem. Som luciamammor fungerade Lena
Mård och Erika Djupsjöbacka. På luciadagen ordnades luciatåg genom byn med Terjärv Lucia, tomtenissar
och Jultomte. Efter tåget kröntes Terjärv Lucia och publiken på ca 100 personer bjöds på sång av luciatrion
samt på glögg och pepparkakor vid ungdomslokalen. Av intäkterna i luciainsamlingen år 2009 går 150 € till
Terjärv vårdcenter.

KURSER
Lena Mård och Petter Dahlvik deltog i ordningsvaktskurs i Lappfors under mars månad.
I september ordnade föreningen en kurs i nålhålskamerateknik under ledning av Hans Hästbacka.
Mörkrummet användes flitigt under de fyra dagarna som kursen pågick trots att kursen intresserade endast
fyra deltagare.

LILLAJULFEST
Lillajulmiddag ordnades vid lokalen lördagen den 28 november. Julmaten som bestod av risgrynsgröt och
skinksmörgåsar tillreddes vid lokalen av styrelsemedlemmarna. De 25 deltagarna såg till att stämningen var
på topp under hela kvällen.

MEDLEMMAR
Ny medlemsregisterdatabas finns på föreningens bärbara dator. Registret är inte fullständigt utan endast
styrelsen, hedersmedlemmarna och de som medverkat i senaste revyerna finns med, ca 90 personer. I juli
utdelades ett TUF-infoblad till ca 500 hushåll i Terjärv. Förutom kort information om TUF:s verksamhet
innehöll det bankgiro för frivillig medlemsavgift och de som betalade medlemsavgiften skrevs in som
medlemmar i föreningen.

BIDRAG
Betydande bidrag som föreningen fick under årets lopp var bl.a. verksamhetsbidrag på 4000 € från Svenska
Kulturfonden, verksamhetsbidrag på 1600 € från Kronoby Kommun, bidrag för revykavalkaden på 1000 €
från Svensk-Österbottniska samfundet och verksamhetsbidrag på 700 € från Svenska Folkskolans Vänner.

RENOVERING AV FÖRENINGSHUSET, ANSKAFFNINGAR
Firma Mats Gistö anlitades för renoveringen av föreningshusets vindfång som fick nytt golv och
halvpanel på väggarna. Samtidigt byttes ny dörr till farstuingången nära klädförrådet. Renovering av
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entrédörrarna

diskuterades också

under

året

men
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till

bl.a.

föreningen

Fönsterhantverkarna rf och några företag kunde ingen ge offert på arbetet.

Under sommaren målades föreningens nya förråd med talkokraft. Efter sex talkotillfällen fick uthuset
samma färger som föreningshuset. Inne i förrådet monterades hyllor.

Klubbrummet har målats med talkokraft. Väggarna fick en blå färg och taket blev svart!

Tekas utförde små arbeten under årets lopp, bl.a en brytare för salsbelysningen som möjliggör
påslagning av salsbelysning utan att behöva använda ljusmixern.

Nya bord och stolar anskaffades till serveringsutrymmet från AJ-Produkter. De togs i bruk några
veckor före revykavalkaden.

ISS anlitades för att vaxa och bona golvet i köket, serveringsrummet och aulan.

Övrig verksamhet och uthyrning av föreningens lokal under årets lopp

Hans Hästbacka deltog i Konstrundan med en utställning av nålhålskamerafotografier vid
ungdomslokalen 31.7-1.8. Utställningen lockade ca 40 personer.
Arvi Pekkala hyrde lokalen för symaskinsförsäljning den 12 februari.
Raimo Mattson från Härmä ordnade auktion på lokalen söndagen den 15 februari.
Revyidékväll och korvgrillning ordnades lördagen den 15 augusti i TUF:s nya förråd.
Kronoby MI har hyrt lokalen för danskurs under hösten.
Hans Hästbacka höll fotokurs på ungdomslokalen den 30.10, 4.11 och 6.11.
ÖSP ordnade sin julfest på lokalen den 5 december.
Orkidéerna – en grupp unga marthor har samlats på lokalen under årets lopp för att bl.a pyssla.

Föreningens representation i övriga styrelser

Malin Westerlund - suppleant i Svenska Österbottens Ungdomsförbunds (SÖU) styrelse.

Terjärv Ungdomsförening avslutar sitt 115:e verksamhetsår

Sami Holtti, sekreterare

Malin Westerlund, ordförande
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