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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSPERIODEN 2020 

 

  

Åbo svenska Marthaförening r.f. har haft följande styrelse och verksamhetsgranskare under 

verksamhetsperioden 2020: 

 

  

 

Ordförande    Mia Henriksson 

 

Vice ordförande   Martina Nyberg-von Hellens 

 

Kassör     Hanna Åkerfelt 

 

Sekreterare    Åsa Bergström 

 

Medlemmar    Anita Lehtonen 

 

     Gun Ljungman 

 

     Märta Kaukopaasi 

 

     Carina Stenfors 

 

     Andrea Södergård 

 

     Mia Åkerfelt 

 

 

Ersättare i styrelsen   Mikaela von Hellens 

 

     Benita Asikainen 

 

     Mia Åstrand 



 

Verksamhetsgranskare: Helena Nordström och Jennifer Fors. 

Ersättare Tove Andersson och Maria Nyman. 

 

Sedan förra årsmötet har sju styrelsemöten hållits (varav ett år 2021). 

  

Föreningen hade vid utgången av år 2020 161 medlemmar (147 medlemmar år 2019). Föreningen 

har under året fått 19 nya medlemmar, 5 har avgått. 

 

Medlemmarnas medelålder är 53,93 år (53,9 år 2019). Åldersfördelningen ser ut så här: 

 

Under 20 år 1 

20-30 år 11 

31-40 år 31 

41-50 år 23 

51-65 år 61 

över 65 år 34 

 

 

Föreningens medlemmar fördelas på fyra kretsar. Vid utgången av 2020 hade: 

 

Novakretsen 18 medlemmar (14 år 2019) med medelålder 31,06 år (30,4 år 2019). 

 

Aurakretsen 40 medlemmar (36 år 2019) med medelålder 41,13 år (40,5 år 2019). 

 

Katarinakretsen 93 medlemmar (88 år 2019) med medelålder 62,13 år (60,7 år 2019). 

 

Dagkretsen 6 medlemmar (7 år 2019) med medelålder 89,67 år (88,9 år 2019). 

  

 

Representation 
  

Ordförande för verksamhetsåret 2020 har varit Mia Henriksson (Aurakretsen). 

 

Föreningen har representerats i styrelsen för Åbolands Svenska Marthadistrikt av Mia Henriksson 

och Andrea Södergård. 

 

I distriktets vårmöte i Nagu den 7 mars deltog 7 personer från Åbo, varav sex ombud.  

 

Marthaförbundets vårmöte i Nykarleby blev inställt och hölls online först 16.9.2020. Maria Nyman 

deltog som ombud. 

 

Distriktets höstmöte hölls 19.11.2020. Mötets hölls virtuellt i år. Åbo representerades av endast två 

ombud  (Maria Nyman och Margó Storm) i stället för sex möjliga.  

 



Marthaförbundets höstmöte hölls 21.11 online. Som ombud från Åbo deltog Maria Nyman. 

 

Föreningen är medlem i Åbo svenska föreningsråd där föreningen representeras i styrelsen av 

Hanna Åkerfelt. 

 

  

Administration och PR-verksamhet 
 

Föreningens bokföring har skötts av Kimitoöns Saldare Ab Oy.  

 

Föreningens verksamhet har aktivt marknadsförts på Åbo svenska Marthaförenings 

webbplats (aboland.martha.fi/abo), Facebooksidan och Instagramkontot (Abomartha). Även 

kretsarna har gjort inlägg på sina egna Facebooksidor. En del aktiviteter har också puffats via Åbo 

Underrättelser och Radio Vega Åboland. Information har också distribuerats direkt till 

medlemmarna, främst per mejl. 

  

Marthakansliet och Gillesgården 
 

Hyresavtalet med Fastighets Ab Svenska Gården i Åbo fortlöpte 2020. Hyran hålls fortfarande på 

en föreningsvänlig nivå. Städningen och skötseln av kansliet har skötts av styrelsen.  

 

Verksamhet 

 

Verksamheten för 2020 har präglats mycket av Covid19-pandemin och alla restriktioner kring den. 

Flera inplanerade program har ställts in och andra har fått anpassats till de rådande restriktionerna. 

Under 2020 har föreningen i hög grad gått in för att de olika kretsarnas program ska vara öppet för 

alla i föreningen, utöver detta har föreningen ordnat program som, som brukligt, riktats till alla 

föreningsmedlemmar. Dagkretsen har dock fortsatt med eget program. 

  

Stickcaféet har hållits regelbundet under året. Den första träffen hölls 15.1 på vinbaren Vinho. På 

grund av den rådande pandemin har en del av mötena hållits online eller delvis online. Anki Sipilä 

har haft ansvar för caféerna och hon har också grundat en Knit-along-grupp på Facebook, Martha 

KAL, vars medlemmar har bred geografisk spridning. 

 

Katarinakretsen ordnade en kväll med middag och verksamhetsplanering på Rioni 16.1 för kretsens 

medlemmar. Den 3.2 ordnade Aurakretsen en spelkväll på kansliet, kvällen var öppen för alla 

föreningsmedlemmar.  

 

25.2 ordnades ett företagsbesök på Orion som var väldigt uppskattat. Föreningen planerar fler 

företagsbesök i framtiden. 

 

Åbo svenska marthaförenings årsmöte hölls den 12 februari i Svenska Folkskolans vänners 

möteslokal. 12 medlemmar deltog. 

 



Den 5.3 var Roger Roos i Gallerisalen och berättade om beredskapskunnande, vad man ska tänka på 

för att klara sig utan el och vatten i 72 timmar. Tillställningen var öppen för alla och var mycket 

lärorik. 

 

Aurakretsen hade under våren två onlineträffar på Zoom och i juni en picknick i Slottsparken. På 

dessa träffar deltog en handfull medlemmar. 

 

Höstens program startades med en sensommarfest torsdagen den 20 augusti på Aboa Vetus & Ars 

Nova med snittar och bubbel. 23 medlemmar deltog i festen. Festen, som tack vare det fina vädret 

kunde firas utomhus, var lyckad. 

 

En del av vårens inställda program hölls på hösten i stället. Den 2.9 ledde Malin Gustavsson från 

Ekvalita en workshop om härskartekniker och hur vi kan motverka osakligt bemötande och jobba 

för inkludering i förenings- och arbetslivet (arrangör Aura). Aurakretsen hade fått 550 euro i 

föreningsstöd av Marthaförbundet för att genomföra verkstaden. Programmet riktade sig till såväl 

föreningens medlemmar som utomstående.  

 

Nio medlemmar deltog i en matlagningskurs med temat inhemska grönsaker, under ledning av Paul 

Reuter 15.9. Föreningen har fått 200 euro i föreningsstöd av förbundet för att genomföra kursen. 

 

Den 20.10 ordnades det en guidad rundtur på Sibeliusmuseum. I oktober ordnade Aurakretsen en 

virtuell spelkväll med frågor ur Åbo-spelet ”Vi ses täl pual jokke”. Kvällen riktade sig till kretsens 

medlemmar men hade inte så många deltagare.  

 

Flera Åbomarthor deltog i distriktets stickläger på Labbnäs i Dragsfjärd första helgen i oktober. 

 

18.11 hölls en virtuell föreläsning, med temat Marthas matkorg, via Marthaförbundet. (arrangör 

Aura). Föreläsningen var öppen för hela föreningen.  

 

10.12 ordnades mediyoga under ledning av Ann-Mari Backman. Kursen var planerad att hållas på 

GIllesgården men hölls istället virtuellt på grund av strängare corona-restriktioner. Evenemanget 

var uppskattat och cirka 20 medlemmar deltog. (Arrangör Katarinakretsen). 

 

Handarbetskampanjen för Project Liv, som startades 2019 fortsatte under 2020. Intresset ha inte 

varit så stort. När kampanjen avslutades donerades det inköpta materialet för att sy mjukishundar 

till Project Liv.  

 

Anslag, bidrag och gåvor 
 

I verksamhetsbidrag för 2020 utbetalades 150 euro för vårterminen och 150 euro för höstterminen 

till Dagkretsens konto och samma summor reserverades för Katarinakretsen, Aurakretsen och 

Novakretsen respektive. 

  

Föreningen sökte själv om bidrag av Marthaförbundet och beviljades 200 euro för matlagningskurs 

med temat inhemska grönsaker, samt 200 euro för tårtdekoreringskurs. Bidraget för 



tårtdekoreringen flyttas till 2021 eftersom det inte gick att ordna kursen coronasäkert 2020. Utöver 

detta erhöll föreningen 150 euro bidrag för Dagkretsens 75-årsjubileum. 

 

Marthaföreningen gav som julgåva en donation på 250 euro till Martha Centrs i Riga, 250 euro till 

Folkhälsans Luciainsamling, 250 euro till diakonins klädhjälp Karderoopi och 250 euro till 

insamlingen Kaikille kone. Eftersom föreningen hade ett överskott valde styrelsen att göra en totalt 

sett större juldonation än budgeterat. 

 

 

Övrig ekonomi 

 

Coronapandemins effekter syns också i föreningens ekonomi. En stor del av föreningens 

evenemang ställdes in, sköts på framtiden eller omformades för att genomföras digitalt 

vilket innebar att kostnaderna för verksamheten blev mycket 

mindre än budgeterat. Trots att intäkterna från föreningens placeringar blev lägre än väntat 

och trots att styrelsen beslöt att göra flera juldonationer än budgeterat gjorde föreningen 

ändå ett ovanligt stort överskott för år 2020. 

 

 

Dagkretsen 
 

Dagkretsen har fortsatt med eget program. Under hösten träffades kretsen i Marthakansliet en gång i 

månaden. 11.3 firade kretsen 75 år med middag på restaurang Roster med vita dukar och bubbel. 6 

av 7 medlemmar deltog. Dagkretsen fick föreningsstöd av förbundet för sin jubileumsmiddag och 

bidrog med en del från eget konto. Dagkretsen hade också sin julfest i år i ett kabinett på restaurang 

Teini. Dagkretsen har bestämt sig för att i slutet av 2020 avsluta sitt konto och överlåta sina pengar 

till föreningen, varifrån de vid behov kan anhålla om pengar för sin verksamhet framöver.  

 


