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Protokoll vid styrelsemöte 2010-12-07 

 
Plats: Læstadiusmuséet Pajala 
 
Närvarande:  Bertil Kero, Hans Læstadius via telefon. 
 Paavo Korteniemi, Lars-Gunnar Forsberg, Eivor Lehtipalo. 
 Övriga Lauri Koistinen, Anneli Mäkinen och Göte Lehtipalo. 
 Juhani Pitkänen fick information per telefon. 
 
§ 1  Ordf. öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2  Ordf och protokollförare enl. tidigare beslut – Bertil Kero o Eivor Lehtipalo. 
 
§ 3    Ärenden 
  
a)  Ordf. läste igenom ekonomirapporten (bif) som lades till handligarna. 
 
b)  Ordf. och Anneli redogjorde från mötet 1 dec i Korpilombolo, där Länsstyrelsen 
 kommunen , AF och kyrkan medverkade. Museéts framtid dryftades. Annelis 
 pensionering närmar sig – den sista febr 2011 går hon i pension. 
 Vi redogjorde om LMV:s uppgift och tog upp även frågan om att bilda en 
 stiftelse- vilket ingen direkt var emot. Huvudmannaskapet efterlystes. Elisabeth 
 Lax påpekade att om ägarna tidigare hade visat på långsiktighet – 5 årsplan - 
 och informerat hur de ser på museéts framtid i konkreta termer, så hade de 
 kunnat lösgöra medel. Nu, genom ”kulturkofferten” har möjligheten med extern 
 finansiering hamnat i ett annat läge. Dock finns det medel när museét är K-märkt. 
 Ordf. och museich. ska undersöka ang. stiftelseform och evtuella finasiärer. 
 
c)  Minnesåret: den preliminära , som delgivits styrelsen , genomgicks. 
 Anneli hade fått erbjudan av Lennart Stenberg, som arbetat med Norbottens 
 flora, att han kunde hålla ett kort föredrag i ämnet. 
 Alla ansåg att programmet är väl tajt för att lägga till en föredraghållare blir svårt. 
 Anneli fick till uppgift att undersöka om att ett kortare föredrag skulle kunna 
 inbakas i programmet. Botaniken blir en viktigare del av museiinnehållet, då 
 ett 20-års arbete har färdigställts och är till försäljning i bokform – 2 band – det 
 1:a bandet kommer senare. 
 
 Ordf. ska , när programmet blir klart och vi får mer klarhet i hur kommunen/ 
 kyrkan ska hantera huvudmannaskapet, ta kontakt med privata sponsorer 
 inför Minnesåret. 
 
e)  Årsmötets datum togs upp, då man i Finland tänker ha en minneshögtid av 
 150 år från LLL:s död. Frågan lämnades öppet för att ev. ha årsmötet på söndag 
 den 20 febr. Detta datum faställdes i samband med att detta protokoll skrevs. 
 Till årsmötet skulle vi försöka få fram ngt. om en stiftelseform, hur eller när den kan 
 påbörjas, eller om den alls ska realiseras. Finansieringsfrågan är av nöden att 
 den blir klar för Minnesåret. Ordf. ska lämna in en ansökan till kommunen i 
 början av år 2011. K-märkningens krav ska presenteras och frågan om örtagården  
 ingår i K-märkningen. 
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f)  Femårsplan av Hans och från Dans tankesmedja togs upp. 
 
g)  Lauri redogjorde för det arbete han utfört. Ett häfte om LLL:s visitationsresa 
 presenterades. Flera andra intressanta uppgifter framkom, bl.a att LLL hade 
 sin sista predikan i Kengis kyrka den 2 dec 1860. Dokumention  finns hos Lauri. 
 
h)  Inga övriga frågor . 
 
Ordf. tackade alla närvarande och vi tog av fikat som Anneli hade dukat fram. 
 
 
Vid pennan den 7/12 2010 
 
 
Sekr…........................................                       Justeras …........................................ 
 
Eivor Lehtipalo                                                 Anneli Mäkinen 
 
 
Ordf............................................. 
 
Bertil Kero 
 


