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ADMINISTRATION OCH EKONOMI 
 

 

STYRELSEN 
Vid höstmötet 8.11.2012 valdes följande styrelse och den konstituerade sig 8.1.2013 enligt 

följande: 

 

Ordinarie: Susanne Räihä ordförande  

  John Hansson viceordförande 

  Henrik Back           sekreterare 

  Siv Kindstedt redaktör, uthyrare 

                       Leif Österberg                    medlemssekreterare 

  Birgitta Väätäinen  ekonom 

                                           Olavi Viljanen                     sählyansvarig, bokförare    

                                           Åsa Laukonlina                   teaterombud 

                      Emil Sundström                             

Suppleanter: Carin Dettman 

  Tomas Kindstedt  

  Henrik Räihä 

  Lisbeth Viljanen webbansvarig 

                      Sofia Sundström 

Styrelsen sammanträdde under året till åtta möten. Praktiska beslut av mindre betydelse 

gjordes via e-post och telefon. 

 

 

ORGANISATION AV VERKSAMHETEN 
Föreningens verksamhet har under året varit indelad i (ansvariga inom parentes) innebandy- 

oa. aktiviteter (Leif Österberg och Olavi Viljanen), kockklubben (Olavi Viljanen /samman-

kallare, Hans Gustavsson och Leif Österberg) och teaterbesök (Åsa Laukonlinna). Dessutom 

har föreningen haft en ansvarig för frågesporten (Henrik Back). 

 

Fastighetens underhåll och reparationer har skötts av Henrik Räihä, Leif Österberg och Siv 

Kindstedt. Uthyrningen av Thorstorp har skötts av Siv Kindstedt mot ersättning. 

 

Till förvaltare av Einar Nordströms fond valdes på vårmötet 7.3.2013 Susanne Räihä och 

Henrik Back. 

 

BOKFÖRINGEN 
Föreningens bokföring och bokslut har skötts mot ersättning av Olavi Viljanen. Bokslutet 

visar ett underskott på 4 895,58€, som styrelsen föreslår överföras till tidigare års resultat. 

 

REVISORER OCH SUPPLEANTER 
På höstmötet 8.11.2012 valdes Erik Holmberg och Thorleif Tverin till revisorer för år 2013 

med Rosita Lehtinen och Carola Jåfs som suppleanter.  

 
 

UNDERSTÖD 
Föreningen ansökte om understöd för teatern ”Himmel och Pannkaka” från 

Sparbanksstiftelsen Aktia Esbo-Grankulla, som beviljade 500€. 



MEDLEMSANTAL OCH AVGIFTER 
Föreningen hade vid verksamhetsårets början 409 medlemmar, av vilka 122 var under 29 år, 

60 aktiva medlemmar och 227 understödande medlemmar. 

Medlemsavgifterna har varit 5 euro för medlemmar över 15 år. För yngre har ingen 

medlemsavgift uppburits. 

 

 

FÖRENINGSMÖTEN 
 Vårmöte 7.3.2013 

 Höstmöte 21.11.2013 

 

 

INFORMATIONSVERKSAMHET 
HVA Posten har utkommit med två nummer, 61 och 62. Dessutom deltog HVA med info i 

HBL/Myrstacken två gånger under år 2013. Siv Kindstedt har varit redaktör. 

Föreningens hemsidor www.hva.fi och Facebook-sidan har hållits uppdaterade av  Lisbeth 

Viljanen  

 

 

VERKSAMHETEN 
  

 

KONTINUERLIGA AKTIVITETER 
- innebandy med 6 - 12 deltagare/gång för yngre och äldre vuxna varje onsdag under 

skolåret. 

- kockklubben sammanträdde en gång på våren 

 

 

ENSKILDA EVENEMANG 
- den 19.1 2013 firades husets 100 år med en försenad födelsedagsfest. Specialinbjudna var 

de som under 2012 också fyllt jämna år, dvs. 50, 60 och 70 år. I festen deltog 42 personer. På 

programmet stod tal, sångunderhållning av ”Sibbird`s” och Henrik Hulden. Den som ville 

fick också ta sej en svängom på dansgolvet. På menyn stod Boeuf bourguignon med tillbehör 

och som efterrätt fick vi kaffe och gräddtårta. 

- den 14.2 ordnade Hem och Skola och FiA en alla hjärtansdags fest på Thorstorp som var 

välbesökt, 80-90 deltagare. 

- den 7.3 gästades Thorstorp av teatern ”Himmel och Pannkaka” av Isa Schöier som 

producerats av NSU, 18 vuxna och 28 barn njöt av föreställningen. Teatern var ett samarbete 

med EBUF, föreningen ordnade med buffé före föreställningen 

- den 21.4 var det dags för ett försök med Knattefrågesport i egen regi. Totalt 5 lag deltog, 3 

knattelag och 2 kontrollag 

-  på hösten, söndagen den 6.10, gjorde vi ett försök med en ”spelkväll”, som egentligen var 

en eftermiddag. Där spelades det olika traditionella brädspel, 3 ungdomar och 4 vuxna 

ställde upp .Stämningen var god och de som var där fick pröva på nya spel. 

    - den 31.10 ordnades i samarbete med Hem och skola i Boställsskolan en Halloweenfest på 

Thorstorp, festen var välbesökt och Torpet utspökat till oigenkännlighet.  

 - den 9.11 ordnade vi i samarbete med EBUF en konsert med ”Robin Hund och hans glada 

orkester” och trollkarlen Kimmo Erkkilä på Thorstorp. EBUF skötte biljettförsäljningen och 

föreningen ordnade med buffé före och efter konserten. 56 betalande gäster kom och 

http://www.hva.fi/


stämningen var fin. 

- 8.12 kröntes Esbo Lucia 2013 i Alberga kyrka och HVA stod för serveringen. Den frivilliga 

avgiften inbringade 803€ och gick oavkortad till insamlingen för det nya barnsjukhuset. 

 

 

SAMARBETE MED EBUF 

- Leif Österberg har varit föreningens representant i EBUF:s styrelse med Henrik Räihä som 

suppleant. 

- Henrik Räihä har varit medlem i byggnadskommittén för Finns sommarteater och  

Susanne Räihä i teaterkommittén. 

- Henrik Back har ansvarat för HVA:s deltagande i EBUFs frågesport. 

 

HVA har deltagit i följande EBUF-tillställningar: 

- 21.3. hölls EBUF:s vårmöte på Carlberg. HVA representerades av Susanne Räihä.  

-I juni skötte HVA två funktionärsturer under Finns sommarteaters föreställningar av”Folk 

och rövare i Kamomilla stad”. 

- 15.9. Glims höstmarknad Vi gräddade våfflor och alla gick åt.  

- 21.10 ordnades EBUF:s traditionella frågesport på Valhalla där föreningen deltog med 4 

lag    

Lagen klarade sej bra, knatteklassen vanns av laget Ma Sand, Anna Österberg och Rurik 

Back med 60 poäng. Ungdomslaget med Sofia Sundström, Emil Sundström och Urban Back 

kom 3:a med 33 poäng. Seniorlaget HVA 1 med Henrik Back, Henrik Räihä och Susanne 

Räihä kom 4:a med 51 poäng. Laget HVA 2 med Carola Sand, Kaj Jåfs och Johan 

Sundström blev 8:a med 41 poäng. 

-31.10. representerade Susanne Räihä och John Hansson HVA på EBUF:s höstmöte på 

Fallåker. 

 

 

SAMARBETE MED NSU 
Henrik Back har ansvarat för HVA:s deltagande NSU:s frågesport. 

 

HVA har deltagit i följande NSU-tillställningar: 

- 12.10 firades Nyländsk Afton i Esbo kulturcentrum. Ett smärre antal av föreningens 

medlemmar deltog. 

- NSU- finalen i frågesport ordnades den 3.11 i Mårtensbro skola. Föreningen deltog med ett 

lag i varje klass, och klarade sej fint. Knattarna Ma Sand, Anna Österberg och Rurik Back 

vann igen, de fick ihop 56 poäng. I juniorklassen blev Sofia Sundström, Emil Sundstöm och 

Urban Back 2:a, seniorerna Henrik Back, Henrik Räihä och Susanne Räihä slutade 2:a efter 

en ädel slutkamp med de två lagen från Nytta och Nöje i Noux. 

 

 

FASTIGHETEN 
Föreningslokalen har varit uthyrd 37 gånger till medlemmar, enskilda personer och 

föreningar. Uthyrningarnas antal är ligger ungefär på samma nivå som året innan.  

HVA har själv använt Thorstorp för styrelse- och föreningsmöten 9 gånger.  

Därtill har föreningen ordnat en fest 19.1, alla hjärtans dag i samarbete med H.o.S och FiA 

14.2, teaterföreställning 7.3, knattefrågesport 21.4, kockklubb i maj, ”spelkväll” 6.10, 

Halloween fest den 31.10 med Hem och Skola och Robin Hund konsert 9.11.  

 



Reparationer:  

- firman Pressotekno granskade lokalen den 22.4 och gav råd i brandsäkerhet och kollade 

samtidigt brandsläckarna 

- takstegarna förnyades på våren 

- takrännorna förnyades på gårdssidan, likaså på våren  

- ett nytt brandvarnarsystem installerades under hösten 

- en lagstadgad periodisk kontroll av elsystemet utfördes under hösten 

 

 

UPPVAKTNINGAR 
- Aktiva medlemmar har gratulerats med ett kort med anledning av födelsedagen.  

- Vaktmästare Ole Lindström fyllde 60 år den 12.1 och uppvaktades vederbörligen. 

- Tidigare ordföranden Harald Holmström fyllde 70 år i april och uppvaktades av Susanne 

och Henrik Räihä.  

- Siv Kindstedt fyllde 60 år på sommaren och uppvaktades likaså av Susanne och Henrik 

Räihä å styrelsens vägnar.  

- Lisbeth Viljanen fyllde 60 i oktober och uppvaktades vid styrelsemötet 21.11. 

 

   

ÖVRIG VERKSAMHET 
- Bokstipendier utdelades till sex elever i Boställsskolan vid skolans våravslutning av 

Susanne Räihä. 

- Biobiljetter utdelades som pris till knatte- och juniorlagen för deras fina insats i EBUF:s 

och NSU:s frågesporter hösten 2013. 

- Vaktmästaren uppmärksammades med traditionell julklapp inför julen. 

  

 

 

Alberga 13.2.2014  

 

 

Styrelsen för Hembygdens Vänner i Alberga r.f. 
 


