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Fö reningens syfte öch vä rdegrund  

I de grundläggande stadgarna från föreningens tillkomst från år 1971 står att läsa: 

Föreningens syfte är att främja norra Finströms kulturella, allmänekonomiska och sociala 

utveckling samt verka för ökad sammanhållning och trivsel på orten. 

Detta är lika aktuellt idag som för 50 år sedan.  

Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt 

arbeta för att motverka all form av diskriminering. 

KULTURELL VERKSAMHET 

Det traditionsenliga midsommarfirandet är grunden i den kulturella verksamheten. Dessutom 

har allt från olika kurser till utställningar och boksläpp hållits i lokalen.  

ALLMÄNEKONOMISKT INTRESSE 

Föreningen äger och förvaltar föreningslokalen.  

Föreningen deltar i ortens planering och planernas genomförande samt i övrigt bevakar ortens 

intressen. 

SOCIAL UTVECKLING 

Att det finns en lokal där unga och gamla, nyinflyttade och sen länge boende kan mötas i 

gemensamma aktiviteter och intressen är en god förutsättning för social utveckling. 

SAMMANHÅLLNING OCH TRIVSEL 

Föreningslokalen är en utmärkt fest- och möteslokal. Den används i allt från mindre privata 

fester och sammankomster till större sådana i föreningens regi. En väl fungerande 

föreningslokal som utgör en naturlig mötesplats för bygdens invånare har stor betydelse för 

sammanhållningen och trivseln. 
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Fö reningens verksämhet 2023 

EVENEMANG 

Årligen återkommande evenemang inom föreningen är firande av midsommar då 

midsommarstången iordningställes och reses, Grisfesten med helstekt gris, musik och dans samt 

inför jul ett höstmöte med luciafest där bygdens barn utgör luciatåget. Under vårvintern 

planeras även en midvinterfest med middag och dans. 

VERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGDOM 

I verksamheten för barn och ungdom ingår olika aktiviteter, bl.a. julpyssel med luciafirande. I 

övrigt finns föreningslokalen alltid tillgänglig för medlemmarnas initiativ under året även om de 

inte är medtagna i den årliga verksamhetsplanen. 

KURSVERKSAMHET 

I år finns bl.a. planer på danskurs, gymnastik och ljusstöpning. Föreningen uppmuntrar 

medlemmarna att komma med önskemål på olika kurser eller själva ordna aktiviteter om de 

önskar. 

ÖVRIGA PROJEKT  

Föreningen har ansökt om PAF-medel för montering av hängrännor och stuprör, förnyande av 

värmeanläggningen och inköp av nya stolar till festsalen inför 2023. Övriga småprojekt som 

målningsarbeten och smärre reparationer finns på agendan.  
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Budget 

 

BUDGET FÖR ÅR 2023 

 

INKOMSTER   UTGIFTER  

     

Medlemsavgifter 1 300,00  Värme,El 6 500,00 

Hyror lägenhet 6 000,00  Vatten 250,00 

Hyror festlokal 1000,00  Försäkringar+ skatt 900,00 

Festintäkter  1850,00  Serveringsförnödenheter 50,00 

Bidrag, kommun 400,00  Kontorsmaterial 50,00 

Bidrag PAF stolar 3 000,00  Reparationer (hängrännor) 2 000,00 

Bidrag PAF hängrännor 1 000,00  Barn- & ungdomsverksamhet 200,00 

Bidrag PAF verksamhet 2000,00  Telefon, bankavgifter 200,00 

Aktivitet för intäkt till stolar 1 000,00  Investeringar (nya stolar) 6 000,00 

   Övriga utgifter 1 400,00 

     

 17 550,00 €  17 550,00 € 
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Bilägör 
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