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ADMINISTRATION OCH EKONOMI 
 
 
STYRELSEN 
Vid höstmötet 21.11.2013 valdes följande styrelse och den konstituerade sig 8.1.2014 enligt följande: 

 
Ordinarie: Susanne Räihä  ordförande  

  John Hansson   viceordförande 
  Henrik Back      sekreterare 
 Siv Kindstedt  redaktör, uthyrare  

Leif Österberg  medlemssekreterare 
  Birgitta Väätäinen  ekonom 

Henrik Räihä    fastigheten                
                                    
Suppleanter:  Carin Dettmann 

  Cecilia Hoffrén  
  Carola Sand 
  Lisbeth Viljanen webbansvarig 

                     
Styrelsen sammanträdde under året till åtta möten. Praktiska beslut av mindre betydelse gjordes via e-
post och telefon. Föreningens nya stadgar godkändes den 23.4 2014 i Patent- och registerstyrelsen och 
nu lever vi enligt dem. 
 
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 /Hans Gustavsson och 
Leif Österberg). 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 6.3.2014 Susanne Räihä och Henrik Back. 
 
BOKFÖRINGEN 
Föreningens bokföring och bokslut har skötts mot ersättning av Cecilia Hoffrén. Bokslutet visar ett 
underskott på  2603,46€  som styrelsen föreslår överföras till tidigare års resultat. 

 
VERKSAMHETSGRANSKARE OCH SUPPLEANT 
På höstmötet 21.11.2013 valdes Kaj Jåfs till verksamhetsgranskare med Carola Jåfs som suppleant. 
 
UNDERSTÖD 
Föreningen ansökte om understöd från Finlands hembygdsförbund för målning av husets fasader i 
söder och väster. Vi beviljades och fick 3300€. 
 
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 6.3.2014 
 Höstmöte 11.11.2014 
 



INFORMATIONSVERKSAMHET 
HVA Posten har utkommit med två nummer, 63 och 64. HVA informerade också i 
HBL/Myrstacken två gånger under år 2014. Siv Kindstedt har varit redaktör. 
 

Föreningens hemsidor www.hva.fi och Facebook-sidan har hållits uppdaterade av Lisbeth 
Viljanen och Henrik Back. På hösten jobbade arbetsgruppen Henrik Back,Lisbeth 
Viljanen,Susanne Räihä och Siv Kindstedt med uppdatering av hemsidorna. HVA:s nya 
hemsidor finns nu på nsu.webbhuset och är gjorda med Digistoff, adressen är www.hva.fi som 
tidigare. De är mycket lättare att uppdatera än de gamla. Samtidigt förnyades 
Bokningskalendern och styrelsens e-postadress till: hva@netti.fi. 
 
VERKSAMHETEN 
  
KONTINUERLIGA AKTIVITETER 
- innebandy med 6 - 12 deltagare/gång för yngre och äldre vuxna varje onsdag i Boställsskolan under 
skolåret. 
- kockklubben sammanträdde den 9.1 med tio deltagare och den 9.5 med fjorton deltagare 
- Stickkaféet inledde sin verksamhet den 3.2 med fyra deltagare, och fortsatte varannan måndag på 
våren och varannan måndag på hösten, fyra, fem deltagare. 
- Familjekaféet i samarbete med Folkhälsan i Alberga inledde sin verksamhet den 3.3 och familjerna 
träffades varannan måndag under vårterminen, på hösten var kaféet öppet alla måndagar från 11.8 till 
15.12, sex till tio familjer deltog. 

 
ENSKILDA EVENEMANG 
- en matlagningsklubb för barn i åk 3-4 i Boställsskolan hölls onsdag eftermiddagar i mars, tio barn var 
med. Susanne Räihä, Siv Kindstedt och Inger Koli ledde klubben. På hösten hölls en likadan klubb i 
oktober med fyra deltagare, Susanne Räihä kockade med barnen. 
- den 10.4 ordnades en påsk pysselkväll på Thorstorp, fem vuxna och tre barn pysslade av hjärtans lust. 
- den 23.11 ordnades julpysselkväll med åtta deltagare, fina bivaxljus blev resultatet. 
- föreningen deltog i den landsomfattande föreningsfestivalen vecka 41, 6 – 12.10.  
I Esbo gick festivalen under namnet EBUF Live!  Vi deltog med att marknadsföra oss genom att bjuda 
på kaffe med dopp på familjekaféet den 6.10 och onsdags sählyn den 8.10.  
 
SAMARBETE MED EBUF 
- Henrik Räihä har varit föreningens representant i EBUF:s styrelse med Leif Österberg som suppleant. 
-  Susanne Räihä ansvarade för dräkterna till Finns sommarteaters pjäs Ronja Rövardotter 
- Henrik Back har ansvarat för HVA:s deltagande i EBUFs frågesport. 
- i samarbete med EBUF ordnades en kurs i luffarslöjd på Thorstorp tisdagarna 22.4, 29.4 och 6.5 med 
åtta deltagare. 
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 Ronja 
Rövardotter. 
- på Glims höstmarknad 21.9 gräddade vi våfflor med litet mindre framgång än under tidigare år 
- 13.10 ordnades EBUF:s traditionella frågesport på Vikingaborg där föreningen deltog med 4 lag. 
Lagen klarade sej bra, knatteklassen vanns av knattelag 1 Rurik Back, Ivar Maura och Tuuli Ryhänen. 
Knattelag 2 med Mathilda Stendahl, Hilma Toivanen och Ronja Kjerin blev tredje. Juniorerna Urban 
Back, Ma Sand och Fredrika Sjöberg blev femma. Seniorlaget med Henrik Back, Susanne och Henrik 
Räihä vann tävlingen.   
-30.10. hölls EBUFs höstmöte på Thorstorp, Henrik Räihä fungerade som mötesordförande. Susanne 
Räihä och John Hansson var HVAs delegater. 
 
 



SAMARBETE MED NSU 
Henrik Back har ansvarat för HVA:s deltagande NSU:s frågesport. 
 
HVA har deltagit i följande NSU-tillställningar: 
- 8.11 firades Nyländsk Afton i Ekenäs bollhall med Västnyländska ungdomsringen som lokalarrangör. 
Konceptet var nytt, festen var en middag vid sittande bord. En tävling om årets ungdom, årets veteran 
och årets eldsjäl hade utlysts. Vinnarna kunggjordes på festen Susanne Räihä var en av de tre 
kandidaterna till årets eldsjäl som var med på slutrakan.  
- NSU- finalen i frågesport ordnades den 26.10 i Lagstad skola. Föreningens alla fyra lag gick till 
finalen. Knattelaget 1 "Stjärnorna" med Rurik Back, Ivar Maura och Tuuli Ryhänen och Lag 2 
"Chubbybunnies" med Matilda Stendahl, Hilma Toivanen och Ingrid Suominen förde en jämn kamp 
om segern. Lag 2 ledde i halvtid och slutade trea och lag 1 vann till slut med 62 poäng. I juniorklassen 
blev Urban Back, Ma Sand och Fredrika Sjöberg 5:a, seniorerna Henrik Back, Henrik Räihä och 
Susanne Räihä slutade 5:a.  
 

 
FASTIGHETEN 
Föreningslokalen har varit uthyrd 30 gånger till medlemmar, enskilda personer och föreningar. 
Uthyrningarnas antal är färre året innan, 37 för 2013.  
HVA har själv använt Thorstorp för styrelse- och föreningsmöten 9 gånger.  
Esbobygdens ungdomsförbunds höstmöte var på Thorstorp den 30.10. 
Esbo stads ungdomstjänster ordnade  ”Leppävaaran kohtaamistilaisuus” Träffpunkt Alberga (fritt 
översatt) dit alla föreningar i Alberga som har ens något med ungdomar att göra var kallade. 19 
personer deltog, det var ett konstruktivt möte.  
Matlagningsklubben för barn träffades totalt 8 gånger på Thorstorp.  
Kock klubben träffades 2 gånger, familjekaféet 26 gånger och stickkaféet 10 gånger under året. 
 
Reparationer:  
Husets fasader i öster och söder målades i juni av Maalaus Koivunen Oy 
Golvet i stora salen lackades i juni av Parketti Lagerström 
Ett vattenläckage utanför huset upptäcktes vid jultiden och åtgärdades av Jarita Oy i januari 2015 
 
UPPVAKTNINGAR 
- Aktiva medlemmar har gratulerats med ett kort med anledning av födelsedagen.  
- Birgitta Väätäinen fyllde 70 år den 7.6 och uppvaktades av Siv Kindstedt, Susanne och Henrik Räihä 
med en rhododendron buske. 
- John Hansson fyllde 50 år den 25.7, ordföranden uppvaktade. 
   
ÖVRIG VERKSAMHET 
- Bokstipendier utdelades till sex elever i Boställsskolan vid skolans våravslutning av rektor Misan 
Lauren-Lindholm 
- Biobiljetter utdelades som pris till knatte- och juniorlagen för deras fina insats i EBUF:s och NSU:s 
frågesporter hösten 2014. Seniorlaget fick också biobiljetter för sin seger i EBUF-frågesporten 

- Vaktmästaren uppmärksammades med traditionell julklapp inför julen. 
  
 

Alberga 24.2.2015  
 

Styrelsen för Hembygdens Vänner i Alberga r.f. 
 


