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Förord 

Förord till årsberättelsen för året 2021 

 

För en kort stund fick vi uppleva friheten. Inga restriktioner som begränsade vår verksamhet. 

Verksamheten på Annegatan kom i gång igen på hösten efter att ha varit nedlagd nästan ett och ett 

halvt år. En ny coronavåg med deltavarianten som sedan övergick i omikronvarianten gjorde rätt 

fort slut på det roliga. Svenska Dagen programmet kunde ännu genomföras på traditionellt vis, men 

redan decembermötet som ju skulle övergå i en julfest begränsades till behandling av stadgeenliga 

ärenden. Nu har myndigheterna gått in för att lätta på de flesta restriktionerna redan från medlet 

av februari, så det ser för tillfället lovande ut med tanke på verksamheten under år 2022. 

 

Även om föreningens verksamhet under året som gått inte har kunnat förverkligas på sedvanligt 

sätt, betyder det inte att det inte har förekommit någon verksamhet. De aktiva kretsar som har 

kunnat förlägga sin verksamhet eller en del av den till nätet eller på annat sätt utan närkontakt, har 

gjort det. Också styrelsen har varit tvungen att anpassa sig till den nya verkligheten. Ett normalt 

antal möten har hållits som hybridmöten där en del medlemmar deltagit på elektronisk väg. Det har 

inte alltid varit lätt att föra regelrätta diskussioner med utbyten av åsikter, då en del av 

mötesdeltagarna deltagit elektroniskt, vilket ofta har betytt dålig hörbarhet och synlighet. Besluten 

som har fattats har knappast blivit sämre av det, men i viss mån har det varit frustrerande för 

mötesdeltagarna. 

 

Under året har det gjorts ett flertal kartläggningar för att utreda i vilket skick fastigheten de facto är 

och vilka de akuta renoveringsbehoven är. Fastigheten är föreningens viktigaste tillgång och vi kan 

inte längre blunda för behovet av renoveringar. Det är som en rullande snöboll som bara växer 

framför ögonen på oss. De viktigaste kartläggningarna börjar vara klara, vilket nu gör det möjligt för 

styrelsen att tillsammans med fastighetsgruppen uppgöra en strukturerad renoveringsplan. 

 

När det gäller ekonomin kan man väl säga att föreningen står på en trygg grund åtminstone till den 

del vi själva kan påverka saker och ting. Detta trots att fastigheten under ett antal år framöver 

kommer att kräva stora ekonomiska resurser. När det gäller pandemin, så har vi redan klarat av två 

år med Corona och om det blir nödvändigt, skall vi nog klara ett tredje också.  

 

Tom Schubert 

Styrelsens ordförande 

 

Möten och sammanträden  

Den 1 mars 2021 hölls Arbetets Vänner Huvudföreningen rf: s årsmöte med behandling av de 
stadgeenliga ärendena. Mötet som ordnades var speciellt såtillvida att man på grund av 
coronarestriktionerna möttes i flera olika rum med distans kontakt mellan rummen. 
Verksamhetsledare Niki Hamro presenterade föreningens årsberättelse som godkändes. Bokslutet 
fastställdes och ansvarsfrihet beviljades. 
 
Personvalen inleddes med val av styrelsemedlemmar. I tur att avgå var Sebastian Gripenberg 
Jessica Lerche, Kristina Björkvall och Kerstin Ehnholm. Sebastian hade undanbett sig omval. Till 
Styrelsen omvaldes Jessica Lerche, Kristina Björkvall och Kerstin Ehnholm  samt som ny valdes Tom 
Schubert, de valdes enhälligt till styrelsen för en mandatperiod om tre år. 
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Inför valet av De Äldres Råd hade Marita Helsingius, Anja Löfman och Helge Löfman undanbett sig 
återval medan Benita Udd, Gunnel Biskop och Monika Weckström hade ställt sig till förfogande.  
Maj-Britt Jensen, Nina Henriksson och Stefan Ekholm hade tillfrågats. Benita Udd, Gunnel Biskop, 
Monika Weckström, Maj-Britt Jensen, Nina Henriksson och Stefan Ekholm valdes enhälligt. 
 
Till Inventeringsnämndens återvaldes Rabbe Saxén, Anders Häggblom och Kim Fredriksson. 
 
Revisorerna Rabbe Nevalainen och Wilhelm Holmberg och som suppleant revisionssamfundet 
Altum Audit Oy Ab, omvaldes. 
 
Sebastian Gripenberg valdes till hedersordförande på förslag av tio medlemmar. 
 
Under året har föreningen bara sammankommit till tre månadsmöten då möten i januari, februari, 

april, maj och september inte kunde ordnas på grund av coronapandemin. 

Förutom förhandlingar har vid månadsmötena inte ordnats program på grund av coronapandemin. 
 
Arbets- och ekonomiutskottet har sammanträtt fyra gånger och De Äldres Råd har sammanträtt 

en gång.  

AV Kulturfondens delegation har under året sammanträtt en gång.  

Fester och samkväm 

Barnfest  

Den traditionella barnfesten ordnades inte på grund av coronapandemin. 
 
Årsfest  

Årsfesten firades inte på grund av coronapandemin. 
 

Svenska dagen 

Föreningens traditionella svenska dagen-fest den 6 november firades traditionellt. Hälsningsorden 

framfördes av föreningens ordförande Tom Schubert medan festtalet "Språket, lagen, 

verkligheten” hölls av lagstiftningsrådet Sten Palmgren. Övriga programpunkter var uppträdanden 

av Squaredanskretsen, Musikklubben och Walentinakören. 

 

AV-föreningarnas styrelsers höstsammankomst 

Höstsammankomsten som numera ordnats av centralförbundet i samarbete med huvudföreningen 

förverkligades inte på grund av coronapandemin. 

 

Tävlingar  

Varken Frågesporten kretsarna emellan om dr. Bunduls pris eller minigolfturneringen kunde ordnas 

på grund av coronapandemin. 

 
Promenadorientering 

Årets promenadorientering ordnades vid Gammelstadsforsen. Av årets 11 lag som deltog i 
promenadorienteringen representerade fyra Bridgeklubben, två Ungdomskretsen, ett 
Walentinakören, ett Seniordansarna, ett Folkdanslaget, ett Squaredanskretsen och ett Vox seniora. 
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Bridgeklubbens lag 3 vann med poängen 72, laget bestod av Birgitta Jansson-Koponen, Ulla 
Fagerholm, Anne Grahn och Åge Grahn.  På andra plats kom Folkdanslaget med 68,5 poäng och 
därefter enligt placering Bridgeklubben 2 med 64,75 poäng, Walentinakören med 62,75 poäng, 
Bridgeklubben 1 med 60,75 poäng, Vox Seniora med 55 poäng, Seniordansarna med 50,25 poäng, 
Ungdomskretsen 1 med 48,25 poäng, Bridgeklubben 4 med 47,5 poäng, Ungdomskretsen 2  med 
45 poäng och  Squaredanskretsen med 31,5 poäng. 
 

Föreningens bibliotek 

Föreningens bibliotek omfattar ett stort utbud av svenskspråkig litteratur. Biblioteket har under 
verksamhetsåret på grund av coronapandemin hållits öppet endast 44 kvällar och haft drygt 19 
besökare. 
 

Information om föreningen  

Information om föreningens verksamhet har delgivits medlemmarna på månadsmötena, via 

medlemstidningen Aveiten, som år 2021 utkom i bara tre nummer, och på föreningens hemsida. 

Föreningens hemsidor har förnyats i samarbete med AV i Sörnäs. Föreningen har även en sida på 

Facebook som inte uppdaterats under året. Kretsarna har också fått information per e-post.  

Representation och samarbete  

Föreningen är medlem i Arbetets Vänners Centralförbund, Nylands Svenska Ungdomsförbund 

(NSU), Svenska Folkskolans Vänner, Föreningen Finlandssvenska Uppslagsverk, Finlandssvenska 

Vitterhetskommissionen, Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse, Helsingfors Fastighetsförening samt 

Förbundet Minnesvårdarna. 

Föreningen samarbetar med Finlands Svenska Folkdansring, Helsingfors sång och musikförbund, 

Finlands Svenska Körförbund, Finlands Svenska Sång och Musikförbund, Finlands Svenska 

Damkörsförbund bridgeförbundet, Finlands Seniordansförbund. En del av föreningens medlemmar 

är personmedlemmar i dessa. 

Föreningen samarbetar med Svenska Pensionärsförbundet och Seniordansförbundet genom att 

hyra utrymmen till danskvällar och annan verksamhet med nedsatt hyra.  

Kulturella Ungdomsrörelsen KUR i Stockholm är AVH:s vänförening. 

Kören SoMBra (Sjung och Må Bra) hade ännu under våren sin verksamhet i föreningshuset. SoMBra 

var ett projekt i Helsingfors sång- och musikförbunds regi, som erbjöd anställda inom dagvården 

och skolorna i Helsingfors att testa körsång som en metod att stöda välmående i arbetet. Projektet 

lades under sommaren ned av Helsingfors sång- och musikförbund. 

Ett flertal av föreningens kretsar verkar i samarbete med SFV:s studiecentral. 

Föreningens medlemmar 

Sebastian Gripenberg är föreningens hedersordförande. Monika Weckström, Anita 
Andersson och Rune Öhman är föreningens hedersmedlemmar. 

År 2021 skrevs   12   nya medlemmar in i föreningen. 
  
Medlemsantalet per den 31.12.2021 uppgick totalt till 810 medlemmar varav 510 ständiga 
medlemmar och 155 årsmedlemmar inskrivna före 2016 och 145 inskrivna efter det. 
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In Memoriam 
Under året har 14 av föreningens medlemmar avlidit: Gun Henriksson, Karin af Hällström, Urda 
Jansson, Margit Lindström, Krister Lundsten, Bengt Portman, Bengt Rajby, Boris Rosenlöf, Birgit 
Sjöman, Saga Weckman, Ragnar Weckström, Sophie Wrede, Maj-Britt Fröberg och Leif Åberg.  

Vi hedrar de bortgångnas minne. 

  

Föreningens kamratskapspris  

för år 2020 utlottades inte vid årsmötet då ett flertal av kretsarna inte haft sina kretsmöten före 

föreningens årsmöte. 

Fastigheten  
Under våren åtgärdades en fuktskada i vaktmästarbostadens badrum. Belysningen i Foajén har 

förbättrats. Föreningens datanät har byggts om. Scentekniken har delvist förnyats (arbetet 

fortsätter under 2022). Tre skyltfönster som blivit sönderslagna byttes ut till värmeglas, samtidigt 

renoverades ytterdörren till barberarlokalen. Arbetet med att göra upp nya ritningar för hela huset 

fortsatte och blev nästan klart. En uppsnyggning av kansliet påbörjades. Året präglades i övrigt av 

ett flertal olika granskningar av fastighetens skick. Bland annat har det byggnadstekniska granskats, 

fasaderna mot innergården, nedre delen av fasaden mot gatan, innergården, balkonger och 

avsatser, värmecentralen och värmenätet, luftväxlingsapparaterna och vinden. 

Niki Hamro har under året handhaft fastighetsfrågorna. Oskar Thesslund har verkat som 

vaktmästare och även skött städningen och mindre reparationer i förningens utrymmen och i 

föreningshusets allmänna utrymmen. De yttre servicearbetena och dejoureringen har skötts av ett 

externt servicebolag, Kotikatu. 
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Föreningens organisation 2021 
 
Föreningens styrelse 
 
Ordförande Tom Schubert 
Viceordförande Kristina Björkvall 
Vicesekreterare Robin Sundberg 
Intern kontrollperson Kerstin Ehnholm 
Medlemmar  
Ingegerd Blomander 
Tuula Mervasto 
Harriet Rydberg 
Rabbe Saxén 
Kaj G Backas 
Peter Oljemark 
Barbro Eriksson 
Jessica Lerche 
Sekr. utom styrelsen Niki Hamro 
 
Arbets- och ekonomiutskottet 
Ordförande Tom Schubert 
Kristina Björkvall  
Kerstin Ehnholm 
Harriet Rydberg 
Sekr. utom utskottet Niki Hamro 
 
Fastighetsgruppen 
Rabbe Saxén och Kaj Backas. 
 
Delegationen för Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond 
Robin Sundberg 
Ingegerd Blomander 
Barbro Eriksson 
Jessica Lerche 
Peter Oljemark fram till 22.7 
Kaj Backas invaldes istället 
 
Föreningens representanter i Arbetets Vänner 
Centralförbundets styrelse 
Monika Weckström 
Rabbe Saxén 
Kaj G. Backas 
Harriet Rydberg 
Barbro Eriksson 
Kerstin Ehnholm 
Tom Schubert 
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De Äldres Råd 
Monika Weckström 
Benita Udd 
Gunnel Biskop 
Maj-Britt Jensen 
Nina Henriksson 
Stefan Ekholm 
Tom Schubert, föreningens ordförande 
Kristina Björkvall, föreningens ordförande 
Kerstin Ehnholm, föreningens internkontrollperson 
Niki Hamro, föreningens verksamhetsledare 
 
Orienteringskommittén 
Kristina Björkvall 
Ingegerd Blomander 
Maj-Britt Jensen 
Antonia Palmén 
Mårten Björkvall 
 
Inventeringsnämnden 
Rabbe Saxén 
Anders Häggblom 
Kim Fredriksson 
 
Festbestyrelsen 
Värdinna Tuula Mervasto 
Värd Rabbe Saxén 
 


