KYRKSLÄTTS SVENSKA KULTURFÖRENING rf
Verksamhetsberättelse för år 2021
1. Allmänt
I början av året rådde strikta coronarestriktioner, men trots det spända läget kunde vi genomföra
det mesta som fanns i verksamhetsplanen. Föreningen kunde fortsätta med sin uppgift att erbjuda
Kyrkslättsborna kulturupplevelser på svenska, både på hemmaplan och borta.
Föreningen har fått ekonomiskt stöd från bl.a Kulturfonden, Kyrkslätts kommun, och
Sparbanksstiftelsen. Samarbetet har fortsatt med Luckan, som skött föreningens information och
biljettförsäljning.
Föreningens tillställningar har varit uppskattade och välbesökta trots corona pandemin. Till vår
glädje har nästan 500 personer besökt och deltagit i de olika evenemangen .
Medlemsantalet har fortsatt att stiga och i detta nu har föreningen drygt 200 medlemmar.

2. Organisationen
Det stadgeenliga årsmötet hölls 29.3.2021 i Kyrkslätts Servicecentral och på distans. 21 medlemmar
deltog på plats och fem var med på distans.
Årsmötet återvalde Jarl Åkerlund till ordförande. I tur att avgå var styrelsemedlemmarna Gun-Maj
Beck, Ulf Bäckman och Gun Hieta och ersättare Harriet Snell. Alla återvaldes. Eja Björkqvist och
Henrik Nordell är i tur att avgå 2022.
Krister Malmström valdes till verksamhetsgranskare och Ingegerd Wikström till hans ersättare.
Årsmötet fastställde medlemsavgiften till 10 €/medlem.

Styrelsen höll sitt konstituerande möte genast efter årsmötet 29.3. och valde då Ulf Bäckman till
vice ordförande, Gun-Maj Beck till ekonomiansvarig och Eja Björkqvist till sekreterare. Gun Hieta
är ansvarsperson för Kyrkslättsdagarna.
Styrelsen har under året hållit åtta protokollförda möten.
3. Verksamheten
En kulturresa med övernattning i Fiskars och på Svartå slott ordnades 21 – 22.5.21. I programmet
ingick guidning på slottet och middag på slottskrogen. Ankomsten till Fiskars var uppgjord med
guidning av området och ett besök på keramikmusét och galleriet KWUM varefter avåts en middag
på Wärdshuset i Fiskars 35 personer deltog i resan.

Keramikmusé KWUM
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Föreningens tält fanns igen på föreningstorget under Kyrkslättsdagarna 28.8. Gun Hieta och Harriet
Rantschukoff-Frimodig hade ställt ut och sålde av sina alster. Kyrkslätts hembygdsförening var
också med på ett hörn. Tältet besöktes av ca 130 personer .
I september, 12 – 13.9 , gjordes en kulturresa till Pargas och Kimito. Deltagarna besökte
Villa Furuvik, Qvidja slott, Tammiluodon viinitila och Salvador Dalis utställning. Middag och
övernattning i Kasnäs. Följande dag åkte man via Söderlångvik för att se den nyrenoverade
huvudbyggnaden . 40 deltagare var med på resan.

Den uppskjutna litteratur kvällen med Jeanette Björkqvist och Kenneth Eriksson kunde äntligen
ordnas 19.10 i Mörne Salen på biblioteket Fyyri. 41 åhörare fanns på plats.

Den traditionella Svenska veckan-konserten hölls 4.11 i Kyrkslätts kyrka. Therese Karlsson, Henrik
Åberg och Helen Nyberg uppträdde med sång och Thomas Enroth satt vid flygeln. Luckan hade
hand om biljettförsäljningen. Till konserten hade man sålt 130 biljetter.

Årets program avslutades med en fest före jul 27.11. Deltagarna bjöds på en julmiddag med
tillhörande drycker.
Trio Saludo uppträdde och kvällen avslutades med kaffe och dopp 60 personer fick njuta av god
mat och bra program.

Nyländsk afton i Vanda, bussen var reserverad av Fallåker Uf och vi fick åka snålskjuts .
Programmet bestod av delar ur de aktiva föreningarnas program/teater i Nyland
Förutom föreningarnas uppträdande fick vi höra Joel Främling från Kyrkslätt och Ami Walsh
som vi fått bekanta oss med från konserter i Kyrkslätt.
Med på resan var 16 personer från Kyrkslätt

.

Föreningen uppvaktade fem elever i Winellska skolan åk 8 med ett stipendium på 50€/elev.

4. Information
Styrelsen har informerat om föreningens verksamhet per brev, via e-post och med annonser.
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