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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Verksamhetsberättelsen är skriven i Helsingfors av ordförande Eija Mäkivuoti i mars/april och
uppdaterad i maj 2021.

1. ALLMÄNT
Satsningen på information om Färöarna har fortsatt under verksamhetsåret i samarbete med
Nordisk kulturkontakt och Färöfonden genom fysiska evenemang och på nätet genom
Tjaldurs webbsida www.tjaldur.fi och sociala nätverk som är tillgängliga åt alla. Därtill
kommer även det betydelsefulla samarbetet med Tjaldurs nätverk på gräsrotsnivå och med
olika nordiska institutioner, samfund och föreningar samt det värdefulla samarbetet mellan
de färöiska vänföreningarna i Sverige (Samfundet Sverige-Färöarna) och Norge (NorskFœrøysk Lag). Den svensk-färöiska föreningen är mycket aktiva på sin webbplats
www.sverige.fo. Slutligen kan även nämnas den färöiska föreningen Norden, Norrøna
Felagið i Føroyum.
Föreningen Tjaldur har med sin sakkunskap medverkat i ett flertal evenemang och ansvarat
för att arrangemangen blivit väl genomförda.
Tjaldur är som förening medlem i andra samfund eller föreningar. Vi är en samverkande
medlem i Pohjola-Norden där vi betalar årligen en medlemsavgift. Tjaldur är också med i
Vänskapsföreningarnas samfund r.f. dit vi betalar en årlig medlemsavgift.
Tjaldur har sin adress på Pohjola-Nordens förbundskontor på Topeliusgatan 20, 00250
Helsingfors.

2. TJALDURS STADGEENLIGA ÅRSMÖTE
Tjaldurs årsmöte 2020 hölls den 29 september 2020 i Ode Helsingfors centrumbibliotek
Ode, Tölöviksgatan 4, Helsingfors – årsmötet blev uppskjutet på grund av Covid-19
pandemin. Tjaldurs bokslut för 2019 verkställdes i maj 2020. Verksamhetsgranskning för
2019 skedde i augusti 2020 och gjordes av Heikki Pakarinen.
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3. TJALDURS FÖRTROENDEVALDA
Vid Tjaldurs stadgeenliga årsmöte 2020 erhöll föreningens styrelse följande
sammansättning: till ordförande omvaldes Eija Mäkivuoti och till vice ordförande Hanne
Juga. Leena Appelqvist och Aira-Liisa Roiha omvaldes som ordinarie styrelsemedlemmar
och som ny styrelsemedlem valdes Matilda Löytty.

4. FÖRVERKLIGAD VERKSAMHET:
4.1 MEDLEMSEVENEMANG | FÄRÖKVÄLLAR

Föreningen samarbetar med olika lokala samarbetspartner i arrangemang av
medlemskvällar och andra publika evenemang (kultur så som musik, konst, litteratur osv.)
t.ex. Nordens hus på Färöarna, Danska ambassaden, Dansk klub, Walhalla, Nordisk
Kulturkontakt och andra samarbetspartner som t.ex. SoundFront.
Tjaldur fick år 2020 ett nytt samarbetspartner, HIAP – Helsinki International ArtistResidency Programme, som vi samarbetade med i samband med Färöfondsstipendiatens
Helsingfors vistelse.
4.1.1 ÅRET 2020 INLEDDES MED ETT BESÖK AV FÄRÖFONDENS STIPENDIAT 2019/2020

Styrelsen för Färöfonden valde som Färöfondsstipendiat 2019 den färöiska bildkonstnären
Jón Sonni Jensen som besökte Helsingfors 20 – 26 januari 2020. Han bodde under
vistelsen i HIAPs Villa Eläintarha konstnärsresidens (www.hiap.fi/villa).
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Tjaldur arbetade tillsammans med Nordisk kulturkontakt i Helsingfors med ett gemensamt
evenemang Artist Talk där stipendiaten presenterade sin konst och berättade också om
Färöisk konst.
Konstnären höll också en utställning The Swatch Series på Nordisk kulturkontakt 23.1.–
29.2.2020. Utställningens vernissage ordnades i samband med konstnärens Artist Talk den
22 januari 2020.
Läs mer om utställningen här.
Läs mer om Artist Talk & Vernissage här.
Länk till Facebook evenemang.
Läs mer om Färöfonden och tidigare stipendiater här.
Länk till konstnärens webbsida www.jonsonnijensen.com.
Länk till konstnärens Instagram www.instagram.com/jonsonnijensen.

4.2 TJALDURS ANDRA EVENEMANG

Tjaldurs planer att arrangera ett evenemang på hösten 2020 i samarbete med Nordisk
kulturkontakt blev förskjutet på grund av Covid-19 pandemin. Årets senare hälft låg på
sparlåga med fysiska tillställningar efter april 2020 (förutom årsmötet i september 2020).

4.3. SAMARBETE MED ANDRA FÄRÖFÖRENINGAR

Under året framskred arbetet med de andra färöiska vänföreningarna i Sverige (Samfundet
Sverige-Färöarna) och Norge (Norsk-Fœrøysk Lag) som Tjaldur mötte våren 2019 med små
steg, t.ex. genom att sprida informationsmaterial de andra föreningarna sammansatt till
Tjaldurs nätverk. Samarbete med en gemensam tidning diskuterades (en slags flerspråkig
version av medlemstidningen Tjaldur Tiðindi) men det arbetet tas upp det kommande
verksamhetsåret.
Vi återgår till det mera aktiva arbetet med att arrangera fysiska evenemang under det
kommande verksamhetsåret eller när pandemisituationen tillåter.
De andra planerna får vi evaluera senare när det blir en möjlighet igen att arrangera fysiska
evenemang eller resa, t.ex. konceptet HOYMA/Helsinki & HOYMA/Nordics.
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5. FÄRÖFONDEN OCH FÄRÖFONDSTIPENDIAT
5.1 FÄRÖFONDEN 2020

Fonden för Färöarna stiftades 1975 med medel som insamlades i samband med
omfattande Färöprojekt arrangerade av Tjaldur. Kapitalet har sedermera tillökats genom
donationer och insamlingar. Fondens syfte är att underlätta unga färöingars möjligheter
att besöka Finland och att närmare kunna bekanta sig med stipendiatens specialområde. I
genomsnitt vartannat år har fonden kunnat inbjuda en färöisk stipendiat till Finland.
Stipendiaten från Färöarna som har möjlighet att stanna i Helsingfors i en vecka och under
denna tid bekanta sig med vårt land och vår kultur. Fonden betalar resor, uppehälle och logi
samt i samarbete med Tjaldur arrangerar intressant program, besök, träffar m.m. för
stipendiaten. Tjaldur arrangerar i samband med stipendiatens besök program enligt
stipendiatens special område samt en medlemskväll, där stipendiaten berättar om sitt land
och sin verksamhet.
Färöfondens styrelse valde i sitt möte (oktober 2019) som stipendiat för året 2019 den
Färöiska bildkonstnären Jón Sonni Jensen som tackade ja för en vistelse i Helsingfors.
Besöket beslöts i samklang med konstnären att genomföras i januari 2020. Tjaldurs styrelse
arbetade med Färöfondsstipendiatens vistelse i Helsingfors i januari 2020 som beskrevs
ovan i punkt 3.1. och i en bifogad separat rapport.
Ordförande Eija Mäkivuoti har också arbetat under verksamhetsåret för att bevara
Färöfondens verksamhet och aktiviteter som ägt rum sedan 1975.
Enligt avtal på mötet våren 2019 med ordförande och Pohjola-Nordens generalsekreterare
arbetade Tjaldur vidare med Färöfondstipendiatens vistelse och skickade in en ansökan
redan 2019 för stipendiatens kostnader *. Tjaldur bjöd stipendiaten till Helsingfors och
betalade alla avgifter för vistelsen. Tjaldur har inte ännu blivit ersatt rese- och logikostnader
som Pohjola-Norden lovat att stöda under tiden som man granskar var Färöfondens medel
finns. Rapport om stipendiatens vistelse har skickats till P-N generalsekreterare i december
2020 (ordförande har frågat flera gånger via e-post angående saken, inget svar).
Tjaldur skickade en ansökning för Färöfondstipendiatens kostnader redan i 2019 *. I en
tidigare e-post lovade generalsekreteraren att ansökningen ska behandlas på P-N s
styrelsemöte i september 2019 men inget om det har informerats sedan dess. Det är oklart
om P-N ger stöd eller om de gett löften de inte kan genomföra.
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Tjaldur fortsatte dock arbetet med stipendiatens vistelse 2020 trots ovannämnda oklarhet
om medel för att få mer synlighet för Färöfondens och Tjaldurs aktiviteter samt för att
bevara Färöfondens aktiviteter och hålla dem vid liv.
Utredningen om fondens medel fortsatte år 2020 med mycket lite framgång från PohjolaNordens sida. Se nedan för lite mer information om granskningen och om det kommande
arbetet med det.

5.2 SAMMANFATTNING: ARBETET MED GRANSKNING AV FÄRÖFONDEN OCH DESS MEDEL

Efter ett tag sedan Färöfondsstipendiaten 2014 vistelse i Finland fick Färöfonden äntligen
en ny stipendiat för 2019/2020 (se ovan). Under en lång tid arbetade Tjaldur med ett
förslag om en Färöfondsstipendiat knuten till Tjaldurs färöiska kulturfestival (som en
festivalkonstnär; för år 2016/2017/2018/2019; det förverkligades inte). En annan plan var att
föreslå Färöfondens styrelse att stipendiatens anslag kunde sammanföras med initiativet
PopUpResidency & Networking Session för att maximera synlighet och effekt – detta kunde
inte heller tyvärr förverkligas under åren 2017/2018/2019/2020 då det har varit problem
med att få respons från Pohjola-Norden som förvaltar fondens medel. På grund av ny
personal på Pohjola-Norden har information om hur man samarbetat kring Färöfonden gått
förlorat (efter att fondens sekreterare Susanna Puisto slutat på P-N). Arbetet med
Färöfondens stipendiater har förskjutits på grund av denna ovisshet.
Tjaldur konsulterade år 2019 Larserik Häggman, P-Ns f.d. generalsekreterare samt andra om
råd hur gå till våga med Färöfonden och med granskningen av fondens medlen då PohjolaNorden inte hade svarat på Tjaldurs förfrågningar. Det har rört sig om en summa av
1700-2000 € / stipendiat vartannat eller vart tredje år sedan 1975. Detta innebär att fonden
har medel men ingen på Pohjola-Norden verkar veta var de ligger. Denna undersökning
pågick fortfarande under 2020.
Färöfonden ska hållas vid liv och de medel som så många arbetat eller donerat för, hittas.
Ordförande arbetade under verksamhetsåret med att samla in information ur arkiv till ett
dokument som kan erhållas som stadgar för Färöfondens aktiviteter i fortsättningen.
Ordförande fann år 2020 ur Tjaldurs arkiv dokument som kommer att hjälpa till med
undersökningen kring Färöfondens medel under det kommande verksamhetsåret 2021 då
Tjaldur arbetar vidare med ärendet med hjälp av Larserik Häggman (e-post 6.4.2021). Enligt
Larserik Häggman finns Färöfondens medel tillknyta i Pohjola-Nordens fond. Dessa har de
nuvarande generalsekreterare och administrativa ansvarig inte “hittat”. Se även punkt 10.
kring detta ämne som också berör Tjaldurs verksamhetsstöd.
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6. LÅNGSIKTIG PLANERING AV KOMMANDE VERKSAMHET:
6.1. FÄRÖISK KULTURFESTIVAL HOYMA/HELSINKI I HELSINGFORS

Föreningen har planerat att arrangera en färöisk kulturfestival i Helsingfors under de
kommande åren. Styrelsen har dock inte kunnat arbeta med planen år 2020. Tjaldur fick en
summa motsvarande ca. 2500 € för syftet från det färöiska kulturministeriet 2017
(stödsumman har fått förlängning till år 2020 då festivalen inte kunde arrangeras år 2018
eller 2019, summan betalas när festivalen fastställs med datum att det kommer att
förverkligas. Den summan kan enbart användas för detta ändamål.). Vi har ansökt om
förlängning för stödet till år 2021.
Det har visat sig att vara en utmaning att hitta finansiering för bilateral verksamhet. Därför
har Tjaldur initierat en diskussion med de andra färöiska vänföreningarna om samarbete
kring arrangemang av evenemang tillsammans – detta arbete startade styrelsen år 2019
som vi inte kunde arbeta med under året 2020 – arbetet fortsätter det kommande
verksamhetsåret.

6.2. EVENEMANG PÅ FÄRÖARNA / MEDLEMSRESA 2020

Tjaldur har planerat att hålla ett evenemang på Färöarna år 2020 tillsammans med färöiska
och finska samarbetspartner. Detta kunde inte tyvärr förverkligas på grund av Covid-19
pandemin.
Tjaldur har fått många förfrågningar under de senaste åren om en arrangerad gruppresa till
Färöarna. Diskussion om en sådan medlems-/gruppresa initierades 2019 men vi kom inte
längre med planeringen under året 2020. Resan ska förverkligas tillsammans med Tjaldurs
omfattande nätverk.
Arbetet fortsätter det kommande verksamhetsåret.

6.3. EVALUERING: PILOTPROGRAMMET PopUpResidency & Networking Sessions 1–3

Det hade planerats en evaluering av pilotprogrammet Tjaldur’s PopUp Residency &
Networking Session – ett konstnärsgästprogram som förverkligades i tre delar åren
2017–2019. Programmet sammanfogade en kortvarig konstnärssgästvistelse av 4-5 dagar i
Helsingfors (pop-up konstnärsresidens) med ett evenemang där den gästande konstnären
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presenterade sitt konstnärskap och mötte publiken (nätverkande session). Programmet
gästades av filmdirektören Heiðrik á Heygym 2017, Hamradun Duo 2018 och Silvurdrongur
2019.
Utvärderingen av det tredelade programmet ska göras det kommande verksamhetsåret.

7. MEDLEMSKOMMUNIKATION
Tjaldur är officiellt enligt stadgarna en tvåspråkig förening. All medlemskommunikation
under verksamhetsåret gjordes på det två inhemska språken, svenska och finska.
Tjaldur strävar efter att främja kunnande av det färöiska språket bland sina medlemmar och
vänner samt följare på de sociala medierna. Detta syns bland annat i att vi använder och
förklarar färöiska ord och uttryck t.ex. i samband med färöiska helg- och festdagar, hur man
hälsar på färöiska, ord knutna till färöisk mat och dryck samt den färöiska kulturen och
historien osv.
Många av Tjaldurs medlemmar är seniorer som inte har e-post eller de finns inte på sociala
medier – därför har vi som uppgift att även göra material som når dessa medlemmar som
stöder Tjaldurs verksamhet genom att betala medlemsavgiften. Därför kan inte all
medlemskommunikation ske via elektroniska verktyg.

7.1 MEDLEMSTIDNINGEN TJALDUR TIÐINDI

Föreningen gav ut medlemstidningen Tjaldur Tiðindi senast året 2018 med en upplaga av
700 st tidningar. De äldre upplagorna av TT är slut och cirka 200 st av förlagan från 2018
finns kvar.
Det planerades en ny medlemstidning för årskiftet 2020/2021, men på grund av den svåra
Covid-19 situationen publiceras tidningen våren/sommaren 2021.
Ordförande, som arbetar som ansvarig redaktör, gjorde under året 2020 en omfattande
plan för medlemstidningens innehåll och sammanställde en arbetsgrupp som kommer att
fortsätta med tidningen det kommande verksamhetsåret.
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För att Tjaldurs verksamhet stått stilla under den senare delen av år 2020 kan möjliga
oanvända medel överföras till att förverkliga en papperstidning som vi är så bra på – även
om det planerades enbart en nättidning. Tjaldur fick mycket beröm för Tjaldur Tiðindi 2018
från olika håll så varför inte göra något vi är bra på. Tidningen är också en bra summering
av våra aktiviteter i nutiden men också en bra sätt att hålla Tjaldurs historia sedan 1975
levande.
Den tidigare papperstidningen från 2018 distribueras som frikopior t.ex. vid Nordisk
Kulturkontakt (biblioteket), den Danska ambassaden i Helsingfors och Pohjola-Norden i
Helsingfors. Tjaldur Tiðindi hittas också på flera olika bibliotek på Färöarna.
Medlemstidningarna från tidigare år 2010–2018 finns också tillgängliga på Tjaldurs
webbsida som en elektronisk tidning och som PDF.

7.2 TJALDURS WEBBSIDA

Föreningen har en tvåspråkig webbsida www.tjaldur.fi. Allt material på webbsidan
publiceras på de två inhemska språken, svenska och finska.
Tjaldurs webbsidor upprätthålls med hjälp av Wilgo Media (Markko Pfäffli).
Under året 2020 arbetade ordförande som är webbansvarig med att uppdatera och fräscha
upp Tjaldurs webbsida med nytt material och bilder, med uppdatering av tidigare innehåll
samt med att uppdatera sidan tekniskt tillsammans med Markko Pfäffli/Wilgo Media.
Webbsidan ligger på Joomla 3.9. och den ska uppdateras också kontinuerligt för att vara
säker. Vi bygger nytt till webbsidan t.ex. ett webbgalleri och med nya funktioner, t.ex. gör
webbsidan responsiv. Därmed har Tjaldur haft utgifter år 2020 för webbsidans drift och
uppdatering då Wilgo Media fakturerar med några års mellanrum.
Tjaldur upprätthåller på webbsidan material från Tjaldurs arkiv, t.e.x sidan Publikationer. År
2020 arbetade ordförande med att samla in material från Tjaldurs arkiv till en ny sida som
visuellt blickar till Tjaldurs historia sedan 1975.

7.3 MEDLEMSBREV

Tjaldurs elektroniska medlemsbrev skickades ut till medlemmar per e-post och publicerades
på webbsidan 3 gånger år 2020.
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Årsmötekallelse och medlemsavgiftsblankett skickades per post till de betalande
medlemmar som inte har epost eller är med på sociala medier. Till de andra skickades
kallelse och medlemsavgiftsblankett i det elektroniska medlemsbrevet (nyhetsbrev per epost). Kallelsen lades även ut på webbsidan och på Facebook som ett evenemang.

7.4 ANNAN MEDLEMSKOMMUNIKATION

Medlemskommunikation och annat informationsarbete sker också genom Facebook-sidan,
Facebook-gruppen samt genom Tjaldurs Instagram-konto.
Tjaldur har 202 följare på Facebook-sidan, 168 medlemmar i Facebook gruppen och 122
följer oss på Instagram.
Under året 2020 har vi varit aktivare på sociala medier då vi inte kunnat arrangera fysiska
evenemang.
Medlemskampanjen på sociala medier som hade planerats förverkligades inte under 2020 –
den flyttades över till 2021.

8. TJALDURS ARKIV | ARBETET FORTSÄTTER
Styrelsen har antagit som uppgift att så långt som möjligt digitalisera gamla Tjaldurdokument och Tjaldur Tiðindi, dvs. lägga ett arkiv på webbsidan. Arbetet fortsatte under
verksamhetsåret (se ovan punkt 7.2). Tjaldur tog också vara på gammalt administrativt
material från arkivet, detta arbete fortsätter även nästa verksamhetsår.
Vid flytten av Tjaldurs arkiv januari 2020 när Pohjola-Norden flyttade tog ordförande bilder
och bokslut från olika år hem för att få material för den kommande medlemstidningen men
också för att forska kring Färöfondens aktiviter från gamla dokument.

9. UPPVAKTNINGAR OCH REPRESENTATION
Tjaldurs styrelsemedlemmar deltog i Eivørs konsert på Tavastia i Helsingfors 5.3.2020.
Ordförande Eija Mäkivuoti och styrelsemedlemmarna Leena Appelqvist, Matilda Löytty och
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Liisa Lundell deltog i konserten. Tjaldur hade också en middag före konserten på Ilves
restaurang där de ovannämnda deltog.

10. EKONOMI
Tjaldurs verksamhet har drivits tills år 2017 med ett verksamhetsbidrag årligen från PohjolaNorden (5000 €). 2018 glömde man bort Tjaldurs verksamhetsstöd och vi fick inga råd om
att vi ska börja ansöka samt om hur vi ska ansöka. Tjaldur fick fråga flera gånger om saken,
innan de ens svarade våra förfrågningar angående verksamhetsstödet. Sedan dess har det
varit svårigheter i olika grader när det gäller verksamhetsstödet från Pohjola-Norden.
En av orsakerna kan vara att även om vi är en samverkande medlem av Pohjola-Norden så
behandlas vi annorlunda än de andra föreningarna. Vi har t.ex. inte tillgång till deras
elektroniska medlemsverktyg intra där den officiella ansökningen för verksamhetsstöd för
samverkande medlemmar kan göras. Ordförande har flera gånger frågat om ärendet, men
har inte fått något svar under året 2020 eller föregående år.

10.1 VERKSAMHETSBIDRAG FÖR ÅR 2020 KOM ALDRIG OCH TANKAR KRING DET

Processen för att ansöka årets 2020 verksamhetsstöd från Pohjola-Norden var åter
mödosam och lång – ordförande skickade enligt råd en ansökan för året 2020 med de
krävda bilagorna genom e-post till generalsekreteraren. Det kom aldrig ett besked om vi
erhållit stöd för år 2020 eller inte. 31.12.2020 fick ordförande svar på en e-post förfrågan att
Tjaldur erhållit stöd för 2021 av en summa på 3500 €. Det har dock inte kommit någon
inbetalning för det heller år 2020 (31.12.2020) eller under 2021 (bankkonto kollat
17.5.2021). Vi hade ännu inte ens sökt stöd för 2021, men för 2020.
När ordförande frågar om saken igen verkar det som att årets 2020 stöd uteblivit och det
kom aldrig något ordentligt svar från Pohjola-Norden för Tjaldurs ansökan för 2020. År 2018
glömde P-N Tjaldurs stöd, den fick vi efter flera förfrågningar i början av året 2019 (3500 €).
Sedan erhöll Tjaldur verksamhetsstöd för 2019, summa 2500 €, betalt 31.12.2019. Det har
blivit värre under året 2020. I en e-post i april 2021 fick ordförande en förklaring att de på
Pohjola-Norden tänkt att Tjaldur inte har har verksamhet år 2020 och därför har stödet
uteblivit för år 2020. P-N har inte frågat hur vår verksamhet eventuellt förändrats.
Ordförande skickade verksamhetsberättelse 2020 till P-N för att redogöra att Tjaldur har
haft verksamhet och utgifter även år 2020 även om vi inte har haft fysiska evenemang under
den senare hälften av 2020. Efter flera förfrågningar kräver P-N om en redovisning om
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Tjaldurs utgifter från 2020. Ordförande har gjort en redovisning och skickat den till P-N i
maj 2021. När detta skrevs och när bokslut arbetas med (04-05.2021) vet vi inte ännu om
Tjaldur får stöd för 2020 verksamhet. Därför måste vi göra bokföringen och bokslut för 2020
utan vetskap om verksamhetsstödet 2020. Tjaldur fortsätter med ärendet under
verksamhetsåret 2021 för att reda ut saken vidare.
Tjaldur har även skickat en ansökning för verksamhetsstödet för 2021 i april 2021 för att vi
inte har vetat hur och när vi ska ansöka samt har de lovat att vi Tjaldur ska få ett konto på PNs intra och en nyckel till Pohjola-Nordens kontor (våren 2021) som förhoppningsvis gör
arbetet lättare det kommande verksamhetsåret 2021.
Hur som helst, saken har behandlats på ett uselt sätt från Pohjola-Nordens sida och som vi
hoppas ska bli bättre under år 2021. Vi hoppas även att vår kommunikation blir bättre med
P-N och från P-Ns sida också våra små ärenden tas i beaktning.

10.2 MEDLEMSAVGIFT OCH MEDLEMSANTAL

Medlemsavgiften för år 2020 var 15 euro och 7 euro för studerande. Årsmötet bestämde
också om att lansera ett speciellt stödmedlemskap där man fick bestämma en summa man
betalar. Vi hade 5 personer som betalade mellan 30-50 €.
Föreningen hade 47 betalande medlemmar (inkl. 5 st stödmedlemmar).
Antalet betalande medlemmar blev färre för att några medlemmar avlidit och några velat
dra sig ur medlemskapet, kanske på grund av Covid-19 pandemin.
Tjaldur når en större publik än våra betalande medlemmar för att vår verksamhet riktas åt
alla. Därför kan föreningens syfte ses som viktigt och de betalande medlemmarna stöder
även detta utåtriktade verksamhet.

10.3 TANKAR KRING MÖJLIGHETER FÖR FORTSATT VERKSAMHET

Tjaldur är en samverkande medlem av Pohjola-Norden så vi kan inte ansöka om statsbidrag
för egen del utan är beroende av verksamhetsbidraget från Pohjola-Norden. Vi har heller
inga resurser att bli större än vi nu är då allt baseras på frivilligarbete. Det innebär att
Tjaldur måste seriöst tänka på hur verksamheten ska drivas om verksamhetsstödet förblir
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2500–3500 €, minskar eller uteblir helt – vi hoppas dock att Pohjola-Norden inte slutar med
stödet, då tar de bort möjligheterna för Tjaldurs fortsatta verksamhet som varat sedan 1975.
Vi i föreningen bör göra mer arbete för att göra föreningen synlig – eller fråga frågan:
behövs vi och varför?
Som det ser ut från erfarenheterna från åren 2018 , 2019 och 2020 har Tjaldur ringa
möjligheter att fortsätta enbart med stöd av medlemsavgifter – det är bara cirka 1/3–1/4 av
Tjaldurs inkomster. Inkomster från medlemsavgifter blev mindre åren 2019/2020 då många
av våra långvariga av den äldre generationens medlemmar avled och nya medlemmar har
inte kommit med i samma takt. Några ville också under 2020 avsluta medlemskapet, kanske
på grund av Covid-19 pandemin.
Vi i Tjaldur hoppas dock att kunna fortsätta den anrika verksamheten och åter förnya oss
det kommande verksamhetsåret.

10.4 FÖRENINGENS BOKFÖRING OCH VERKSAMHETSGRANSKNING

Azets, Malin Kvarnström <malin.kvarnstrom@azets.com> har skött föreningens bokföring
och bokslut för 2020. Som verksamhetsgranskare verkade Heikki Pakarinen.

Helsingfors 20.4.2021, uppdaterat 17.5.2021

Eija Mäkivuoti, ordförande, Tjaldur
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