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MIDIS-info 2/2020
Helsinge Kyrkoby Ungdomsförenings r.f:s 112 verksamhetsår är på gång 
och detta är det andra medlemsinfot för 2020. Evenemangskalendern – 
som på grund av undantagsläget är tom nu påvåren 2020 -  finner du 
på föreningens webbsidor www.midgard.fi/evenemang. 

Ordförandens hälsning

Den annorlunda våren 2020,
Våren har varit annorlunda än vi har kunnat ana och alla de fina planerna vi trodde kunna 
förverkliga, har nu blivit inhiberade. Gatorna och vägarna är tomma och trafiken på Ring III är 
minimal. Flyttfåglarna har kommit tillbaka och man kan höra deras sjungande! Det är länge 
sedan jag har sett mina kompisar och släktingar och ingen droppar in. 
Kära vänner, hoppas Ni har varit friska och kan njuta ens lite av den sköna vårsolen som 
värmer oss ibland.
Men vet ni vad - vi ger inte upp och tillsammans kan vi vinna det svåra läget! Viktigaste är att 
ingen behöver kämpa i ensamhet och vi kan bidra med t.ex att vi ringer åt varandra, lämnar 
en liten blomma utanför dörren eller handlar mat till den som inte får eller kan röra sig utanför 
hemmet.
Föreningens verksamhet kommer att fortsätta igen på hösten och i det här Info-brevet får du 
preliminär information om hösten. Tackar till Niemis Rita som orkar sammanställa de här fina 
breven.
Till sist vill jag önska glad påsk och ta hand om varandra!

Tiina Nurmi-Kokko
tfn: 050 2783

Medlemsavgiften för år 2020
Vi har redan skickat en separat epost medlemmarna 5.3.2020 med info om betalning av 
medlemsavgifter för år 2020. 

Ifall du ännu inte betalat medlemsavgiften för år 2020, ber vi dig vänligen göra 
detta med det snaraste. Medlemsavgiften för år 2020 är 20€, för 15 år och äldre, 10€ 
för barn och unga mellan 7 och 14 år. Avgift för att bli ständig medlem är 400€, som 
motsvarar 20 års medlemskap. Kom ihåg att använda referensnummer 3777 i samband 
med betalning av medlemsavgift.
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OBS! heders- och ständiga medlemmar betalar naturligvis inte medlemsavgift.

HKUF rf:s årsmöte 2020
Föreningen hade sitt stadgeenliga årsmöte söndagen den 1. mars på 
Midgård. Närvarande var 26 föreningsmedlemmar. Marsgruppen med 
Per-Johan Bäckström som sammankallare hade fixat med program 
samt kaffe med dopp.

Styrelsen 2020

Styrelsen för år 2020 ser ut som följande:

Ordförande Tiina Nurmi-Kokko

Viceordförande Kristian Pennala

Sekreterare Rita Niemi

Kassör *) 
Styrelsemedlem Katja Nummelin-Sailakari

Styrelsemedlem Kia Lundberg-Kankare

Styrelsemedlem Margit Kallioniemi-Nygren

Styrelsemedlem Atte Miettinen

Styrelsemedlem Tommi Kokko

Styrelsemedlem Päivi Ryyti
*) då ingen frivillig kassör hittats bland styrelsemedlemmarna, strävar styrelsen att  
anlita en kassör utanför styrelsen med det snaraste.
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Husmor och disponent
Marja Björkroth återvaldes till husmor. 

Tyvärr har föreningen inte hittat nån disponent till föreningshuset. Styrelsen tar hand om 
uppgiften tills vidare och tar gärna emot förslag till disponent.

Grupperna och gruppsammankallarna 
Enligt gammal tradition är det de olika arbetsgrupperna, som 
ansvarar för att arrangera månadsträffarna (månadsmöten). 
Gruppsammankallarnas ansvar är att samla ihop   några 
föreningsmedlemmar, som planerar programmet med därtillhörande 
budget i god tid före månadsträffen och informerar om 
mötesplanerna till styrelsen. Föreningsmedlemmar kan också anmäla sig frivilliga till 
någon av grupperna genom att kontakta sammankallaren. 

Gruppsammankallarna med suppleanter från år 2019 återvaldes. Vi roterar grupperna 
varje år. Nedan finner Gruppsammankallarna med suppleanter fram till årsmötet 2021:

Grupp sammankallare
Aprilgruppen 2020 (vårtalko)
(OBS! Inget vårtalko pga. coronaläget)

Berit Selenius, 
Jean Calais  (suppl.)

Septembergruppen 2020 Anne Pennala, Börje Henriksson (suppl.)

Decembergruppen 2020 (julfest) Marja Björkroth
Carola Rundman (suppl.)

Januarigruppen 2021 Per-Johan Bäckström, Margareta 
Malmberg (suppl.)

Marsgruppen 2021 (årmöte) Magnus Björkvall,
Gunnar Weckström (suppl.)

Årsavgifter
Årsmötet beslöt att bibehålla medlemsavgifterna och hyresavgifterna oförändrade. Detta 
betyder att medlemsavgiften för 2020 är 20€/10€/400€ (vuxna/barn/ständig medlem). 
Se betalningsinstruktionerna i början på detta info.

Uthyrningsavgiften för Midgård år 2020 är 800€ per veckoslut för utomstående och 50€ 
för medlemmar.

För att få hyra ut till medlemspris, bör man ha varit medlem minst i ett år.

Kontaktuppgifter
Föreningens epostadress: midis@midgard.fi 
Föreningens webbsidor www.midgard.fi 
Ordförande Tiina Nurmi-Kokko tfn 050-2783
Vaktmästare Päivi Ryyti tfn 041-5261897
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Kommande program

Vi strävar till att fortsätta med verksamheten på höstterminen genast, när coronaläget 
tillåter och över 10 personers folksamlingar är tillåtna och dessutom tryggt att arrangera 
sådana.

Hösten 2020
Planerna är, att vi fortsätter med återkommande program såsom yoga, stretching, 
hälsomotion samt badminton som tidigare år enligt följande:

• hälsomotion måndagar kl 19-20 i Helsinge skola (ifall vi erhåller salstur från Vanda 
stad)

• badminton måndagar kl 20-21 i Helsinge skola (ifall vi erhåller salstur från Vanda 
stad)

• Stretching tisdagar kl 10-11 på Midgård

• Stretching onsdagar kl. 18-19 på Midgård

• Yoga på söndagar 17.45 – 18.45 på Midgård

Septembermöte söndagen den 27.9.2020 kl 18 på Midgård.

Julfest lördagen den 5 december kl 16 på Midgård. OBS! Avvikande veckodag. I år 
arrangeras julfesten på en lördag, då både självständighetsdagen och Luciadagen infaller 
på en söndag.

Uthyrningsläget för Midgård

Uthyrningsläget för Midgård har varit bra inför år 2020. I och med coronakrisen kan inte 
heller Midgård uthyras för fester eller dyligt så länge undantagsförhållanden är i kraft. 
De som har hyrt Midgård för denna tid kan skjuta upp sin biokning till senare tidpunkt.

Eftersom även år 2021 redan nu har flere bokningar, har föreningen reserverat första 
veckoslutet i juni 2021 (4-6.6.2021) för medlemsbokning. Ifall du som medlem önskar 
boka Midgård detta veckoslut, vänligen kontakta vaktmästaren. 
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