
Reportage från höstupptakten 

 
Länsförbundets höstupptakt 2022ägde rum på 
Sunderby folkhögskola lördag 24 september. 
29 personer från våra lokalföreningar hade anmält 
sig till det viktiga mötet där vi framför allt skulle 
diskutera hur vi går vidare i Norrbotten nu när 
FHF lagts ner. Men först samlades vi till 
morgonfika i folkhögskolans vackra och konstrika 
matsal.  

 

Dagens höjdpunkt var 
Anna Sellén som 
trollband oss med sin 
musik och fascinerande 
berättelser om 
beundransvärda brudar, 
som visar mod att våga 
bryta upp, att längta, 
sörja, läkas och formas 
på nytt. Vi lärde känna 
de bibliska kvinnorna 
Noomi, Rut och Rahab 
och kunde dra 
paralleller med vår tid. 
Anna avslutade med 
fängslande visor om 
systerskap och om 
moderskap Tack! 

 

 
Konsumentombudet Marie Sundqvist 
berättade om den nya konsumentlagen från 1 
maj 2022 med stärkt skydd för konsumenterna 
bland annat för personer som lurats av 
bedragare. Vi fick tips om hur kaffesump kan 
användas som gödning och avslutningsvis en 
film om Bokashi, en metod att enkelt 
kompostera hushållsavfall för jordförbättring. 
Maries presentation läggs ut på hemsidan. 
 

Efter en god lunch ägnade vi eftermiddagen åt att 
diskutera föreningsangelägenheter. Gunilla 
Gahnström blir sammankallande för en grupp som 
arbetar fram ett nytt förslag till stadgar för 
länsförbundet., men först behövs input från lokal-
föreningarna. Christina Lindbäck gav oss de 
ekonomiska förutsättningarna för fortsatt 
verksamhet. Gruppvisa diskussioner resulterade i 
ett förslag till styrelsen att inom kort enas om en 
vision för deras arbete. Många framförde att 
Länsförbundet behövs som en samordnande 
kraft, som stöd till föreningarna i deras arbete och 
för att vi ska kunna träffas och dela med oss av 
våra erfarenheter, men till vilket pris? 
Valberedningen meddelade att tre personer ur 
styrelsen aviserat att de ej ställer upp för omval. 
Den viktiga kassörsposten har Gunilla G lovat att 
axla men ytterligare två personer behövs. 
Viveca överlämnade ett diplom till HF Aktiva 
Kvinnor Svartbjörnsbyn. 

 

Ordförande 

Viveca Lindkvist 

hälsade alla 

välkomna och 

överlämnade 

ordet till Gunilla 

Gahnström som 

summerade 

kongressen i 

augusti där FHF 

formellt avslutas 

Hej, vill Du vara 

med och arbeta 

för en nystart av 

Länsförbundet, 

med mål och 

stadgar för 

framtiden? 

Kontakta mig, 

Gunilla Gahnström 
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HF Aktiva Kvinnor Porjus anordnade ett lotteri 
och till höger ser vi glada vinnare. Porjus som 
nästa år firar 100-årsjubileum erbjöd sig att 
stå som värd för Länsförbundets Årsmöte 
någon gång i mars – april 2023. 

 

 
Dagen avslutades med kaffe, men först 
informerade Barbro Eriksson om hemsidan. 
Hon uppmanar föreningarna att kontinuerligt 
uppdatera sin info. Behöver ni hjälp så tveka 
inte att kontakta Barbro, 070-320 94 21  
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