
LæstadiusMuseetsVänner 

Protokoll från årsmöte 2016-07-13 kl 16.00 i Kyrkans Hus Pajala 

Närvarande – se deltagarlistan nedan sid 2 

 

§1  Mötet öppnades av Bertil Kero som hälsade välkommen. 

§2  Till ordförande för mötet utsågs Bertil Kero. 

      Till sekreterare utsågs Anneli Mäkinen. 

      Till justerare jämte ordföranden utsågs Anders Alapää. 

§3  Årsmötet konstaterades behörigen utlyst, och dagordningen godkändes. 

§4  Verksamhetsberättelsen genomgicks och lades till handlingarna.  

      Den kommer även att finnas på LMV hemsida, i svensk och finsk version, samt med en 

      engelsk sammanfattning. 

§5  Till protokollet bifogas resultat- och balansräkningen för 2015. Årets förlust var 1325kr.  

      Behållningen på bankkontot 30 april 2016 var 11.725 kr.  

      Antal medlemmar 2015 var 43 st, varav 6 familjemedlemmar och 4 hedersmedlemmar. 

      Revisionsberättelsen lästes upp, den innehöll inga anmärkningar.  

      Ordf. arkiverar originaldokumenten. 

§6  Styrelsen och kassören beviljades ansvarsfrihet. 

§7  Val av styrelsemedlemmar, revisorer och valberedning: 

      Till ordinarie ledamöter för 1 år omvaldes Bertil Kero (ordförande), 

      Hans Læstadius (kassör), Anneli Mäkinen (vice ordf), Paavo Korteniemi och Ari Niskala.  

      Ordföranden, vice ordföranden och kassören utgör styrelsens presidium. 

      Till ersättare för 1 år valdes Eivor Lehtipalo samt Anders Alapää (omval). 

§ 8  Till revisorer omvaldes Kerstin Mäki för 1 år, samt som ersättare Inga Kero 1 år. 

       Omval av valberedningen: Dan Elenius (sammankallande) och Lars-Gunnar Forsberg. 

 

§9   Ärenden  

 

a)  Planering av kommande Læstadiusdagar 

 

2017, 7-8 juli: 200-årsminnet av Carl Eric Læstadius död i Kvikkjokk. LMV-årsmötet hålls i 

Kvikkjokk. Hans kontaktar turistinstanser i Kvikkjokk med omnejd för logi.  Dan är 

sammanhållande för program (som redan tämligen klart) och personkontakter med 

Jokkmokks församling samt Linnesamfundet Polcirkeln. Fritz, Anders och Anneli undersöker 

möjligheten att söka kommunens minoritetspengar. 

Erkki och Esko Ala-Saarela arbetar med en växt/naturbok med anknytning till Læstadius som 

förhoppningsvis kan ges ut under dagarna. LMV stöttar projektet innehållsmässigt. 

Hans lägger in det preliminära Kvikkjokk-programmet på LMV hemsida, med information om 
resemöjligheter, logi och anmälan.  



 
b-c) LMV framtidsvisioner, avveckling av föreningen 

 

Årsmötet beslutar att avveckla föreningen 2017 i Kvikkjokk om nya aktörer inte har kunnat 

rekryteras till dess. 

 

§ 10 Övriga frågor 

 

Föreningen stöder ekonomiskt laestadiusarkivet.se som Lauri Koistinen sköter från Åbo 

Hemsidan laestadiusfriends.se fortsätter att rapportera i sitt trespråkiga skick. 

Medlemmen Rickard Rehnlund avled 4 juli 2016. 

Hans tar hand om blomsterarrangemang till Rickards begravning. 

 

§11  Ordföranden tackade för visat intresse och livaktiga diskussioner. 

        Mötet avslutades för kaffepaus med laxsmörgås innan psalmkvällen i pörtet. 

 

Pajala 16 juli 2016 

Vid protokollet:                Anneli Mäkinen 

 

 

Justeras:                         Bertil Kero       Anders Alapää 

 

 

 

Deltagarlista 

Bertil Kero, Sattajärvi 

Inga Kero, Sattajärvi 

Eivor Lehtipalo, Pajala 

Hans Læstadius, Hässelby 

Lars-Gunnar Forsberg, Pajala 

Anneli Mäkinen, Pajala 

Ari Niskala, Haparanda 

Esko Ala-Saarela, Uleåborg 

Anders Alapää, Pajala 

Paavo Korteniemi, Pello 

Anja Korteniemi, Pello 

Fritz Læstadius, Överhörnäs 

Knut Svartz, Boden 

 


