




Finlands svenska hembygdsförbund




file_0.wmf





Årsberättelse för år 2016 
(Förslag)













Förord

Året 2015 var för Finlands svenska hembygdsförbund ett aktivt år. Vid sidan av ett flertal seminarier och kurser präglades verksamheten till stor del av projektet Digihems verksamhet. Projektet inleddes hösten 2014 och bedrevs med full kapacitet under åren 2015-2016 med en anställd projektledare. Förutom projektledarens rådgivningsverksamhet ordnades flera  utbildningsdagar och kurser då föreningarnas digitaliseringsmöjligheter behandlades.  Projektet erhöll nytt anslag för år 2016 samt har även fått förhandsbesked om anslag för 2017. 
Inom projektet inleddes även planering av jubileumsåret 2017, så att de lokala hembygdsföreningarna erbjöds möjligheten att kostnadsfritt delta i en digital utställning gällande händelserna år 1917. Förbundet har av Statsrådet godkänts som officiell  aktör i jubileumsåret Finland 100 år.
För övrigt har projekt Digihem  haft  som uppgift att ge hjälp i frågor om digitalisering som berört allt från insamling av material till katalogisering och synliggörande av materialet. Projektet har arbetat med ett antal pilotföreningar men även med andra föreningar som visat intresse av projektet. En förutsättning för att en hembygdsförening får delta i projektet är att föreningen är medlem av Hembygdsförbundet samt uppfyller vissa digitaliseringskrav.
Även traditionell basverksamhet bedrevs under året i de olika regionerna. Det var fråga om kurser och seminarier som har med arkiv, föreningsteknik, IT-frågor (hemsidor), byggnadsvård kulturlandskap, hembygdsforskning m.m. att göra. Samarbetet med det finskspråkiga förbundet, Suomen kotiseutuliitto har intensifierats, bl.a. i form av ett gemensamt seminarium med anledning av kulturmiljödagarna.
Ovannämnda aktiviteter har inneburit att hembygdsrörelsens roll förstärkts i det finländska samhället. 
Under året har ett drygt tjugotal hembygdsföreningar anslutit sig som medlemmar i Finlands svenska hembygdsförbund.

Styrelsen
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Årsberättelse för år 2016


Administration
Styrelsen bestod under året av:
Holger Wester, ordförande, Jeppo
Ordinarie styrelsemedlemmar:                   	Suppleanter:
Gunilla Örnell, Hitis                                	Siw Wikström, Korpo
Kim Björklund, Karis	Christer Westerlund, Ingå
Kaj Irjala, Kristinestad	Eva-Marie Backnäs, Vasa
Solveig Forsberg, Esbo	Bengt Mattila, Helsingfors           
Raul Nyström, Sibbo                                      	Gunn-Britt Husberg, Lappträsk             
John Björkman, Åbo	Gun Herranen, Åbo
Johanna Enroth, Jakobstad	Jens-Ole Hedman, Pedersöre
Lorenz Brunnsberg, Helsingfors	Kristine Rehnström, Helsingfors

Förbundets styrelse har under året sammanträtt fem gånger. Tom Sandström har fungerat som förbundets verksamhetsledare och chefredaktör för tidningen Hembygden samt fungerade som sekreterare och skattmästare.
Finlands svenska hembygdsförbund höll sin vårstämma lördagen den 9 april 2016  i  Åbo i Åbosamfundets lokaliteter. Förbundets höststämma hölls fredagen den 18 november 2016 på Västra Nylands folkhögskola i Karis. Vid höststämman återvaldes fil.dr, docent Holger Wester, Jeppo som ordförande.  
Revisionssamfundet Audiator med CGR-revisor Andreas Holmgård omvaldes att ansvara för revisionen.


Basverksamheten
Under året hölls ett flertal kurser, seminarier och utbildningsdagar både för hembygdsföreningarnas medlemmar och övriga intresserade. 

IT-lkurs
En kurs om användning av hemsidor med Digistoff-programmet hölls onsdagen den 27 februari på Gillobacka hembygdsgård i Jorvas, Kyrkslätt med IT-rådgivare Jonas Lemberg som föreläsare och lärare.

Seminarium om emigration
Ett seminarium med temat "Till fjärran länder" hölls lördagen den 12 mars i Kronoby folkhögskola tillsammans med Migrationsinstitutet/Centret  för Svenskfinland. Seminariet handlade om den finlandssvenska emigrationen till olika världsdelar, framför allt till Amerika, Sydafrika, Argentina och Australien. Bland föreläsarna fanns Ulrika Wolf-Knuts, kansler för Åbo Akademi, professor Olavi Koivukangas, docent Susanne-Österlund-Pötzsch, docent Ann-Catrin Östman samt forskare Kjell Herberts.
      Vårstämma och 1918
Finlands svenska hembygdsförbund höll sin ordinarie vårstämma i Åbo i Åbosamfundets färjstuga lördagen den 9 april. Efter de stadgeenliga ärendena höll med.dr Gustaf Wickström ett föredrag om de historier som ännu finns kvar i bygderna (Pargas, Nagu, Korpo och Houtskär) från år 1918. En del av hans material är dokumenterat på C-kassetter, som han gav smakprov på. Wickström satte in berättelserna i ett större sammanhang. Skärgårdens Frikår, isbrytaren Murtaja, den tyska kryssaren Kohlberg och Kagalen passerade revy.

Seminarium om Gemensamma platser och miljöer

Med anledning av deEuropeiska kulturmiljödagarna hölls ett tvåspråkigt seminarium fredagen den 9 september med temat "Gemensamma platser och miljöer/Porukan paikat- yhteiset ympäristöt"  i Helsingfors. 
Medverkande föreläsare var professor Laura Kolbe, docent Heikki Kukkonen och avdelningsdirektör Mikko Härö (Museiverket). Som konferencier fungerade arkeolog Andreas Koivisto. Seminariet var ett led i samarbetet med Suomen kotiseutuliitto.

Föreningsdag

En föreningsdag hölls lördagen den 1 oktober i Helsingfors.  På föreningsdagen behandlades föreningsjuridik, föreningsteknik och föreningsekonomi samt information om arbetet med hemsidor. Information om den digitala utställningen under Finlands jubileumsår 2017 gavs även. Medverkande var Stefan Andersson och Sebastian Gripenberg från Svenska folkskolans vänner,  IT-rådgivare Jonas Lemberg och Susanne Lagus, FSH.
Det har visat sig att dylika föreningsdagar är mycket nyttiga för hembygdsföreningarna.

Finlandssvenskt forskarforum

Det tredje finlandssvenska forskarforumet hölls veckoslutet 18-20 november på Västra Nylands folkhögskola i Karis. Hembygdslitteraturen var huvudtemat för seminariet. 
Ett flertal föreläsare tog sig an olika ämnen som tangerar lokalhistorieskrivning. 
Folke Wickström och Jerker Örjans: "Gravgården som plats för minnen", Torsten Bergman: I kamp mot andlig isolering, Anna Lindholm: " Kvinnors rätt till historien", dialog mellan Åsa Stenvall-Albjerg och Erland Eklund, Holger Wester: "Innovationsskrivning", Jan Hellgren: "Våra upplevelser som grund för historieskrivningen". Under seminariet arbetade deltagarna i s.k. workshopsgrupper med olika teman. Ett trettiotal personer deltog i seminariet.

Byggnadsvård
En dag kring byggnadsvårdsfrågor ordnades den 15 december på Lagstad hembygdsgård i Esbo.  Då behandlades fukt- och mögelskador och hur man kan undvika dessa samt hur man utför restaureringsarbete gällande skadade hus. Medverkande var arkitekt, professor Panu Kaila, byggmästare Leif Slotte och han kollega Tomas Noreila.

Fotoarkivering
En fotoarkiveringskvälll med temat "Farfars foton i moll" hölls fredagen den 1 december i Svenska folkskolans vänners lokaliteter i Vasa. Kurskvällen hade även inslag av hur man kan använda sig av de digitaliseringsmöjligheter Digihem ger. Medverkande var Jens-Ole Hedman och projektledare Susanne Lagus.

Projekt Digihem
Projekt Digihem inledde sin egentliga verksamhet den 1 oktober 2014 med FM Susanne Lagus som projektledare. Projektet kunde inledas tack vare stöd från Svenska kulturfonden. Redan vintern 2013 gjordes en första kartläggning för att undersöka föreningarnas intresse för digitalisering och vilka möjligheter som förelåg för att framgångsrikt   bedriva projektet. För år 2016 har Svenska kulturfonden beviljat anslag för att bedriva projekt Digihem.
Digihem arrangerade under 2016 ett flertal evenemang, bl.a. skanningskurser. Med anledning av Finlands 100- årsjubileum 2017 har förberedelser gjorts för att arrangera en digital utställning i vilken hembygdsföreningarna får delta. En plattform inom Digiarkiv och en webbsida med namnet Historisk hembygd 1917 skapades. Ett flertal informationsmöten har arrangerats med anledning av den digitala utställningen. Informationsmöten har hållits 22.9 i Solf, 30.9 i Kimito, 1.10 i Helsingfors, 27.10 i Kyrkslätt, 8.11 i Nykarleby och 18.11 i Karis. 
Frågor som väckt stort intresse i samband med Digihems evenemang har varit bland katalogiseringsprogram och kostnader i anslutning till dem, publicering av material på internet samt tekniska frågor. Några föreningar har också via projektet fått hjälp med att starta egna webbsidor eller att uppdatera webbsidorna. 

Projekt Digihem leds av en styrgrupp som regelbundet har samlats till möten. Gruppen bestod under året av Holger Wester, ordförande, Gunn-Britt Husberg, Carl-Johan Lindén, Anne Bergström-Stenbäck, Susanne Lagus, projektledare, Tom Sandström, verksamhetsledare och Ant Simons, Webbhuset.


Hembygden
Tidningen Hembygden utkom under året med fem nummer. Sidantalet har varierat mellan 20 och 28. Tidningen har för närvarande en upplaga på ca 11 000 exemplar. 
Tidningen utkom första gången i juni 1986, således för trettio år sedan. I midsommarveckan 2016 utkom tidningens jubileumsnummer. Också årets övriga nummer har uppmärksammat jubileumsåret. Artiklar från år 1986 har publicerats på nytt och uppföljning har gjorts av artiklarna.
Tidningen har innehållit reportage, artiklar, fakta, information, personporträtt, notiser, bokanmälningar samt bok- och tidskriftspresentationer.  Innehållet har i allmänhet varit illustrerat med färgbilder. I samtliga nummer ingick korsord konstruerade av Britt-Mari Andtfolk. Tidningen presenterades på bokmässan i Helsingfors samt på Österbottens stormässa i Korsholm.
Nummer 1-3 trycktes på KSF Medias tryckeri i Vanda, nummer 4-5 trycktes på Botnia Print, Karleby.
Hembygden har kunnat utges tack vare stöd av Föreningen Konstsamfundet, läsarnas frivilliga bidrag och genom annonsintäkter. Marina Jonsson har ansvarat för sidombrytningen av Hembygden samt inskanning av annonser och bilder på arvodesbasis. Annonsförsäljningen har skötts av Jonnys försäljningstjänst i Malax till sommaren 2016 och därefter av Tilinurkka i Esbo.
Revideringen av adressregistret har fortsatt under året.


Bokmässa i Helsingfors 
Förbundet deltog i bokmässan i Helsingfors tillsammans med olika hembygdsföreningar 27-30.10.2016. Under bokmässan i Helsingfors deltog ett flertal hembygdsföreningar och då presenterades tidningar, tidskrifter, böcker och broschyrer med hembygdsanknytning. Hembygdsföreningar fick lämna sina böcker till försäljning mot en provision på 10 %. Totalt ställdes ett rekordstort antal titlar ut för försäljning, 41 stycken.


Kulturresor
Förbundet har arrangerat resor till de baltiska länderna och i Norden sedan år 1999.  Årets kulturresa utomlands arrangerades till Bornholm 16-21.8.2016. Hangö Trafik Ab fungerade som teknisk researrangör och Anneli Hofer var reseledare. Resan samlade 46 deltagare.


Webbhuset och föreningarnas hemsidor
År 2006 ingicks ett avtal med Webbhuset (tidigare Kulturhuset Ab) vilket innebär att de finlandssvenska hembygdsföreningarna som är medlemmar i Hembygdsförbundet kostnadsfritt får publicera sig på Internet på Webbhusets server.
Hembygdsförbundet erhåller för detta arrangemang stöd från Svenska kulturfonden som i sin tur äger största delen av aktierna i Webbhuset. 
Flera föreningar har under året utnyttjat denna möjlighet. Målsättningen är att inom loppet av några år få med samtliga hembygdsföreningar på Webbhusets server. 

Medlemskap 

Hembygdsförbundet tillämpar två slag av medlemskategorier: ordinarie medlemskap och samverkande medlemskap. Dessutom bildar kommunerna en tredje kategori.   
Medlemsavgiften för kommuner var 100 euro, för ordinarie medlemmar 85 euro och för samverkande medlemmar 40 euro. Ordinare medlemmar har rösträtt vid förbundets möten, medan samverkande medlemmar inte har rösträtt men dock närvaro- och yttranderätt.
Bägge medlemskategorierna berättigar till s.k. gratis hemsida via Webbhuset och kommer även i åtnjutande av andra förmåner såsom Hembygden skickad till föreningens medlemshushåll samt får ta del av Digihems tjänster.
Under året fortsatte kampanjen för att erbjuda flera föreningar medlemskap. FSH fick 24 nya medlemsföreningar under år 2016, varav 23 samverkande och en ordinarie.

Följande organisationer är ordinarie medlemmar i Finlands svenska hembygdsförbund: 
Ebba Brahesamfundet, Jakobstad
Esbo hembygdsförening
Esse hembygdssällskap
Hembygdsföreningen Sydbottningar i Vasa
Ingå musei- och hembygdsförening
Jeppo hembygdsförening
Karis hembygdsförening (ordinarie medlem 2016, tidigare samverkande)
Karlebynejdens hembygdsförening i Vasa
Korpo hembygdsförening
Kronoby hembygdsförening
Larsmo hembygdsförening 
Lojosamfundet
Nagu hembygdsförening
Nykarleby-Oravais hembygdsförening i Vasa
Nylands svenska hembygds- och museiförbund
Närpes hembygdsförening
Raseborgs Gille (2016)
Sagalundgillet 
Stundars, Korsholm 
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/Kultur Österbotten
Svenska Österbottens hembygds- och museiförbund
Turkuseura-Åbosamfundet
Vörå museiförening
Öja hembygdsförening

23 ordinarie medlemmar

Följande föreningar är anslutna som samverkande medlemmar: 
Bennäs byaråd
Bergö fornminnesförening
Bertby ungdoms- och hembygdsförening 
Björköby fornminnesförening
Borgånejdens släkt- och bygdeforskare  (2016)
Brobyggarna, Sjundeå  
Degerby byaråd
Dragsfjärds hembygdsförening (2016)
Fagerbacka fäbodställe, Purmo 
Fiskars hembygdsförening (2016)
Forsby-Ytterjeppo hembygdsförening
Föreningen Brage i Vasa
Föreningen Korsnäs Mine Center
Föreningen Nanoq, Jakobstad
Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs
Föreningen Vi Neristassbor, Karleby (2016)
Gardberg Center, Raseborg
Gerby-Vestervik hembygdsförening
Hembygdens vänner i Sjundeå
Hembygdsföreningen Framstegsvännerna i Lotlax
Hembygdsföreningen Gamla Närpes (2016)
Hembygdsföreningen Hangögillet i Helsingfors 
Hembygdsgruppen i Katternö  (2016)
Hopenback-Lekstrand fornminnesförening (2016)
Houtskärs kulturgille
Jakobstad-Pedersörenejdens hembygdsförening i Vasa (2016)
Karleby hembygdsförening
Karlebynejdens bygde- och släktforskare (2016)
Kaskö musei- och hembygdsförening
Kimitonejdens hembygdsförening i Helsingfors
Korsnäs hembygdsförening
Koskö hembygdsförening (2016)
Kovjoki hembygds- och museiförening (2016)
Kristinasällskapet
Kristinestadsnejdens hembygdsförening i Helsingfors
Kvevlax hembygdsförening (2016)
Kyrkslätts hembygdsförening
Kårböle Gille
Kökars hembygdsförening, Åland (2016)
Lappträsk hembygdsförening
Liljendal hembygdsförening
Malax museiförening
Maxmo hembygdsförening (2016)
Munsala hembygdsförening
Nagu- och Korponejdens hembygdsförening i Helsingfors
Nedervetil hembygdsförening
Nykarlebynejdens släkt- och bygdeforskare
Pargas hembygdsförening
Pargas släktforskare
Pedersörenejdens hembygdssällskap (2016)
Pellinge hembygdsförening (2016)
Petalax hembygdsförening
Pojo hembygdsförening
Pörtom hembygdsförening
Raseborgs släkt- och bygdeforskare
Replot museiförening (2016)
Replot skärgårds hembygdsförening 
Sibbo hembygdsförening
Sjundby traditionsförening 
Snappertuna fornminnesförening
Sundom bygdeförening, Vasa
Svensk förening i Åggelby 
Söderfjärdens hembygdsförening
Terjärv hembygdsförening
Tvärminne ungdoms- och hembygdsförening
Valsbergs hembygdsförening (2016)
Vasanejdens släkt- och bygdeforskare
Västerhankmo hembygdsförening (2016)
Yttermarkgillet (2016)
Ålandsforskarna (2016)
Ålands vänner i Helsingfors (2016)
Österbottniska fornforskningssällskapet (2016)
Österö-Västerö byaförening, Vörå (2016)
Övermark hembygdsförening
Överpurmo hembygdsförening

75 samverkande medlemmar

Kommunmedlemmar:
Karleby
Nykarleby
Närpes
Raseborg    
4 kommuner 

Totalt 103 medlemsorganisationer.
 
FSH:s medlemskap
Finlands svenska hembygdsförbund är medlem i Nordiska hembygdsförbundet, Föreningen Pohjola-Norden, Svenska studieförbundet samt ständig medlem i Svenska Folkskolans vänner. 


Hedersordförande och hedersmedlemmar
Brage Räfsbäck är förbundets hedersordförande. 
Förbundet har tre hedersmedlemmar: Margareta Segersven, Sjundeå, Erik Hannula, Larsmo och Li Näse, Kimitoön.  

Kontaktverksamhet 
Finlands svenska hembygdsförbund har under året upprätthållit kontakter med sina medlemsorganisationer och de lokala hembygdsföreningarna. Föreningarna har fått information om verksamheten dels genom Hembygden samt ett flertal cirkulär, dels genom annonser och notiser i dagspressen. 
Förbundet har upprätthållit kontakt med Suomen Kotiseutuliitto (finska hembygdsförbundet),  Sveriges hembygdsförbund, Nordiska hembygdsförbundet, Svenska litteratursällskapet i Finland,  Sfv-bildning (tidigare Svenska studieförbundet), Svenska folkskolans vänner, Svenska kulturfonden och Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/KulturÖsterbotten.  
Som  ordförande för  Nordiska hembygdsförbundets (NHF) verkar Kaj Irjala, Kristinestad. Peter Sjöstrand är medlem av NHF:s styrelse och Tom Sandström är sekreterare utanför styrelsen.  Sveriges hembygdsförbund och Suomen kotiseutuliitto är inte längre medlemmar i NHF. 
En del av förbundets styrelse, Lorentz Brunnsberg, Kaj Irjala och ordförande Holger Wester samt verksamhetsledare Tom Sandström träffade styrelsen för Sveriges hembygdsförbund för en gemensam palaver torsdagen den 22 september på Sveriges hembygdsförbunds kansli. Då diskuterades samarbetsmöjligheter, speciellt det nordiska hembygdsarbetet.
Förbundet uppvaktade Esbo hembygdsförening  den 20 mars med anledning av föreningens 100-års jubileum som firades i Lagstad hembygdsgård. Även Sveriges hembygdsförbund uppvaktades med anledning av sitt 100-årsjubileum den 27 augusti 2016. Samtidigt firade man Hembygdens år.


Förbundets förtjänsttecken

Hembygdsmedaljen
Hembygdsmedaljen i silver är förbundets högsta utmärkelse och utdelas sparsamt och endast till personer som fungerat många år som ordförande för en hembygdsförening eller i övrigt gjort en synnerligen betydande insats för det finlandssvenska hembygdsarbetet. Med medaljen följer ett diplom. FSH:s styrelse beslutar om utdelning av medaljen.  Medaljen återger förbundets logo, ankarjärnet, och devisen ”Förankrad i Hembygden”. Till medaljen hör ett band i blått och vitt.  Medaljen har designats av heraldikern Anders Segersven i Sjundeå och kostar 100 euro/st.
Förtjänstplaketten 
Förtjänstplaketten kan på basis av ansökan beviljas personer som på ett mycket aktivt sätt arbetat för den finlandssvenska hembygdsrörelsen. Även förtjänstplaketten beviljas av FSH:s styrelse.
Högst tre plaketter beviljas per år.  Priset är 70 euro/st. 
Förtjänsttecknet
Förbundets förtjänsttecken i silver instiftades år 2005. Tecknet kan beviljas av ordföranden eller verksamhetsledaren under hela året. Förtjänsttecknet kan tilldelas personer som har utfört en aktiv insats inom det finlandssvenska hembygdsarbetet.  Priset för ett förtjänsttecken är 25 euro. 

Följande personer har erhållit utmärkelser 2016:

Hembygdsmedaljen i silver:
Solveig Forsberg (Esbo hembygdsförening)
Bengt Wallén (Östnylands Ostsällskap)
Christer Forsström (Nedervetil hembygdsförening)

Förtjänstplaketten:
Svante Lindholm (Snappertuna fornminnesförening)
Aila Enund, Rolf Mattsson,  Christa Nyman, Leif Söderholm (Esbo hembygdsförening)
Eivor Eklund-Back, Bjarne Smeds,  Gösta Granvik, Stig-Erik Lybäck (Övermark hembygdsförening)

Förtjänsttecken i silver:
Bengt Welin (Kyrkslätts hembygdsförening)
Ralf Gustavsson, Greta Sjöblom (Dragsfjärds hembygdsförening)
Ingvor Svahnström (Nagu och-Korponejdens hembygdsförening i Helsingfors)
Marina Calander, Kristina Pihlström, Börje Österberg, Gunnar Ramstedt, Börje Ahlström, Bengt Roth, Erik Boberg, Kurt Wikström, Tage Strandström, Benita Åkerlund (Esbo hembygdsförening)
Bo Paasiala, Else-Britt Forsström, Henning Ahlskog, Lilly Backfält (Nedervetil hembygdsförening)
Arne Syrén, Kerstin Smeds, Ann-Mari Malm, Inger Storgård, Margaretha Nordlund, Mårten Vikberg, Tage Bergman, Inger Backholm, Margit Granvik (Övermark hembygdsförening)
Rolf Wessman, Nils Rehnström, Guy Lindholm (Raseborgs Gille)
Karl-Ossian Lindfors, Nils Wiik, Kaj-Åke Eriksson (Liljendal hembygdsförening)
Marita Johansson (Karleby hembygdsförening)

Mini-väggankare
Under året lät förbundet tillverka 10 st. handsmidda mini-väggankare, förbundets logo monterad på en träsköld. Arbetet utfördes av företaget Peter Hedman konstsmide. Det första väggankaret överräcktes till Esbo hembygdsförening i samband med föreningens 100-årsjubileum och det andra till Sveriges hembygdsförbund med anledning av 100-årsjubileet.


Ekonomiska understöd
Förbundet erhöll under året bidrag och understöd från följande institutioner och stiftelser: 
För verksamheten: 
          Statsunderstöd, Undervisnings- och kulturministeriet
          Svenska kulturfonden
          Stiftelsen Tre smeder i Helsingfors

För projekt Digihem:
           Svenska kulturfonden
           Föreningen Konstsamfundet                       
              
 För tidningen Hembygden: 
           Föreningen Konstsamfundet 

För samarbetsförhandlingar och uppvaktning (Sveriges hembygdsförbund):
          Kulturfonden för Sverige och Finland
	
Finlands svenska hembygdsförbund framför ett hjärtligt tack till alla bidragsgivare.

Kansli och personal
Förbundets kansli finns i Svenska folkskolans vänners lokaliteter i Helsingfors vid Annegatan 12.  
Tom Sandström har fungerat som verksamhetsledare och chefredaktör för tidningen Hembygden.
Marina Jonsson har på arvodesbasis handhaft ombrytningen av tidningen Hembygden.
Bokföringen har handhafts av en bokföringsbyrå.


