
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBETETS VÄNNER HUVUDFÖRENINGEN 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsplan 2023 

Förslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Allmänt om Arbetets Vänner Huvudföreningen rf  

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf, grundad 1891, är en opolitisk kulturförening, som erbjuder sina 

medlemmar möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter på svenska. Föreningens verksamhet består 

av gemensamma program för alla medlemmar samt verksamhet som ordnas av och sker i föreningens 

kretsar. 

Föreningen har per 31.10.2022 812 medlemmar och är öppen för att ta emot nya medlemmar. 

 

Till föreningens gemensamma program hör möten, föredrag, exkursioner och besök på utställningar, 

teatrar och dylikt, medlemsfester samt lekfulla frågesporter och andra tävlingar. Föreningen värnar 

om de finlandssvenska traditionerna bland annat genom att inbjuda även allmänheten till en fest på 

svenska dagen. Traditionella är även den årliga barnfesten på trettondagen, som arrangerats i 

föreningens regi sedan 1893, och föreningens årsfest i mars. Verksamheten försiggår främst i 

föreningshuset på Annegatan 26 i Helsingfors.  

 

Kretsarna representerar ett brett spektrum av olika kulturformer, bland annat amatörteater, 

musicerande i grupp, damkörssång och blandad kör, flera former av dans samt litteratur, bildkonst, 

bridgespel, historia och matkultur.  

 

2. Föreningens ordinarie verksamhet  

En omfattande ändring av föreningens stadgar trädde i kraft den 26 augusti 2022. 2023 blir det första 

hela kalenderåret då föreningens nya stadgar tillämpas vilket bland annat medför att 

styrelseledamöternas antal minskar vid årsskiftet 2022-23 och att årsmötet ersätts av vår- och 

höstmötena.  

 

2.1 Möten och sammanträden  

 

• Vårmöte 

Föreningens stadgeenliga vårmöte hålls under mars eller april.  

 

• Höstmöte 

Föreningens stadgeenliga höstmöte hålls under november eller december.  

 

2.2 Program  

 

• Barnfesten  

Föreningens traditionella barnfest ordnas på trettondagen, den 6 januari. 

 

• Dr Bunduls frågesport 

Tävlingen om Dr Bunduls pris ordnas under våren. Tävlingen är en frågesport mellan olika lag. De 

praktiska arrangemangen ombesörjs av föregående vinnare.  

 

• Årsfesten  

Föreningens årsfest firas lördagen den 4 mars.  

 

• Exkursioner och gruppbesök  

Under verksamhetsåret ordnas besök till teatrar, museer och andra intressant objekt. 

 

• Promenadorienteringen 

Den första söndagen i oktober ordnas en promenadorientering i vilken alla medlemmar och kretsar 

kan ställa upp med lag. 



• Höstfest 

Lördagen den 7 oktober ordnas en medlemsfest. 

 

• Svenska dagenfesten  

Föreningen firar svenska dagen med en egen fest den 6 november som är öppen för allmänheten. 

 

• Höstsammankomsten 

Föreningen återupptar arrangerandet av höstsammankomsten för styrelserna för alla organisationer 

inom AV-rörelsen. Sammankomsten har under några år arrangerats av AV-centralförbundet.  

 

• Föreningens julfest  

I december firas föreningens julfest. 

 

2.3 Information  

 

• AV-iten  

Medlemstidningen AV-iten ges ut med fyra nummer. Som chefredaktör anlitas fortsättningsvis Anna 

Kujala, som sköter uppdraget som köptjänst. Datum för tidningen är; utgivning i februari, deadline 

15.1, utgivning i maj, deadline 29.4, utgivning i september, deadline 20.8 och utgivning i november, 

deadline 5.11.  

 

• Webbplatsen  

Föreningens webbplats uppdateras regelbundet och vidareutvecklas så att den blir en kärna i 

informationsgången både inom föreningen och externt. 

 

• Nyhetsbrevet 

Föreningens nyhetsbrev som infördes våren 2022 används också i fortsättningen som en snabb kanal 

för aktuell information per e-post till medlemmarna. Därför uppmanas medlemmarna meddela sin e-

postadress som förs in i medlemsregistret. 

 

• Sociala medier och bilden av föreningen i svenskfinland  

Användningen av sociala medier för att förbättra synligheten för föreningens verksamhet ökas. Målet 

är att nå ut till en större publik och sprida information om föreningen och dess verksamhet. 

 

2.4 Biblioteket  

Föreningen upprätthåller ett bibliotek som står till medlemmarnas förfogande. Biblioteket erbjuder 

ett urval av svensk och finlandssvensk skönlitteratur. Under verksamhetsåret flyttas biblioteket till 

nya utrymmen i Källarsalen, vilket kommer att medföra att bibliotekets tillgänglighet avsevärt 

förbättras, speciellt gällande öppettiderna, samtidigt ses utbudet över. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Organisation  

3.1 Styrelse och personal  

 

• Styrelsen 

sammankommer enligt behov.  

 

• Personal  

Föreningens avlönade personal består av verksamhetsledaren och vaktmästaren.  

 

3.2 Utskott och funktionärer 

Styrelsen utser utskott och funktionärer efter behov. Organisationsmodellen utarbetas under året. De 

Äldres Råd sammankommer i enlighet med reglementet. 

 

3.3 Externa medlemskap 

Föreningen är medlem i Arbetets Vänners Centralförbund, Svenska Folkskolans Vänner, Nylands 

Svenska Ungdomsförbund, Föreningen Finlandssvenska Uppslagsverk, Finlandssvenska 

Vitterhetskommissionen, Svenska Bostadsstiftelsen r.s, Helsingfors Fastighetsförening. 

För att bevaka kretsarnas intressen är föreningen medlem i Finlands Bridgeförbund, Finlands Svenska 

Folkdansring, Helsingfors Folkdansdistrikt, Finlands svenska körförbund och Helsingfors sång och 

musikförbund. 

 

3.4 Externt samarbete 

• SFVs studiecentral 

Ett flertal av föreningens kretsar verkar i samarbete med SFV:s studiecentral genom att arrangera 

kurser. 

 

• Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen sr 

Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen sr understöder Arbetets Vänner 

Huvudföreningens verksamhet. Stiftelsens minnesfonder stöder finlandssvenskt kultur- och 

föreningsarbete samt social verksamhet. Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond, som bildats 

av föreningen, men ägs och förvaltas av Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen, 

stöder årligen finlandssvenskt kulturarbete i olika former. 

 

• Stiftelsen Gullvivan sr 

Ett pensionärshem drivs på Brändö av en självständig stiftelse som grundats av föreningen. 

Föreningen är öppen för ett aktivare samarbete. 

 

• Samarbete inom Centralförbundet 

Arbetets Vänner Huvudföreningen deltar aktivt i Arbetets Vänners Centralförbunds verksamhet. 

 

 

 

 

 

 



4. Kretsarna  

Inom föreningen verkar vid årets början 14 kretsar. Nya kretsar kan bildas med beslut av föreningens 

styrelse. Kretsarna har intern självstyrelse och står själva för planeringen och genomförandet av sin 

verksamhet inom ramen för syftet för respektive krets samt föreningens och kretsens stadgar, 

verksamhetsplan och budget. Föreningen kan anlita ledare och föreläsare för att leda 

kretsverksamheten eller för att utbilda eller instruera deltagarna i den verksamhet respektive krets 

bedriver.  

 

5. Fastigheten och föreningshuset 

Prioriteringar för 2023 är:  

Färdigställandet av en klubblokal i Källarsalen dit också biblioteket flyttas. 

Lokalen i fjärde våningen renoveras färdigt. 

Biblioteksrummet i fjärde våningen byggs om till mötesrum. 

En del av husets fönster mot gatan renoveras. 

Helhetsplaneringen av föreningshusets reparationer vidareutvecklas. 

  

I samband med de renoveringar som utförs under året samlas information om de olika 

byggnadshistoriska lagren med tanke på en eventuell historisk kartläggning inför föreningshusets 

100-årsjubileum år 2028.  

  

Under våren utreds olika förslag på hur innergården skulle kunna utnyttjas. Den är inte i användning 

sedan daghemmets verksamhet upphört. 

  



6. Preliminärt kalendarium 2023 

 

Våren 

 

6.1 Barnfesten 

 

Kretsarna håller årsmöte inom januari 

 

 Tävlingen om Dr. Bunduls vandringspris 13 januari klockan 18 

 

 De Äldres Råd och Inventeringsnämnden sammanträder inom februari 

 

4.3 Årsfest för medlemmarna 

 

 Vårmöte 2.4 klockan 18 

 

 

 

Hösten  

 

1.10 Promenadorienteringen  

 

7.10 Höstfest 

 

 Städtalko i föreningshuset i oktober 

 

6.11 Svenska dagenfest 

 

30.11 Höstmöte klockan 18 

 

15.12 Julfest  

 

 

 

 

OBS! Datum i detta kalendarium är preliminära och kan vid behov ändras. Kontrollera närmare 

uppgifter under året på föreningens webbplats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Kretsarnas kalendarium 

Verksamheten sker under vårterminen vecka 2-21, höstterminen vecka 36-50: 

 

Sykretsen   Varannan tisdag 15.00–18.00    Cafeterian 

 

AV-teatern   Repetitioner och föreställningar enligt schema  Festsalen 

 

Folkdanslaget  Onsdagar   19.00–21.00    Kretsarnas sal 

 

Sällskapskretsen  Varannan torsdag  15.30–18.00    Cafeterian 

 

Bridgeklubben  Måndagar   18.00–22.00    Kretsarnas sal 

Torsdagar   17.30–22.00    Kretsarnas sal 

 

Umgängesskretsen  En tisdag i månaden      Cafeterian 

 

Walentinakören  Tisdagar   18.30–21.00    Kretsarnas sal 

 

Seniordansklubben  Tisdagar   16.30–18.00    Festsalen 

 

Squaredanslaget  Torsdagar (squaredans) 18.15–20.45    Festsalen 

Onsdagar (rounddans)   16.15–17.45    Festsalen 

 

Bokklubben   Andra onsdagen i månaden 18.00–19.30   Foajén 

 

Musikklubben  Fredagar   19.00–22.00    Kretsarnas sal 

 

Konstklubben AV Måndagar   12.00–16.00    Foajén 

 

Sandelssällskapet  Två träffar per år 

 

Vox seniora  Torsdagar  14-16:30   Kretsarnas sal 

 

 

Grupper: 

Qigong  Måndagar  17.30-19.30   Festsalen 


