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Kultur och fritid 

Minnesanteckning, samråd meänkieli 

2022-02-17 

Klockan 17.30-19.00 

Teams 

Kallade/närvarande: 

Från kommunen: Monica Svonni, Robert Tenevall, Aino Dahl 

Minoriteter: 2 personer 

Typ av fråga: I = information, D = dialog, S = samverkan 

Ärende: Typ: Omfattning/notering: Ansvarig för 

uppföljning 

Inledning av 

samrådet 

I Monica Svonni inleder samrådet och man går 

genom presentationen som innehållet bl a 

årshjulet för samrådet och en presentation av 

verksamheterna. Se bilaga. 

 

Press reader I Information om Press reader. Det är en digital 

tjänst som biblioteket erbjuder. Den innehåller 

olika tidskrifter och tidningar på olika språk och 

den kan nås hemifrån via Mina bibliotek med 

lånekortet samt en kod. 

 

Föreningens namn I Tidigare hette föreningen Tornedalingarnas 

förening men har bytt Tornedalingar, kväner och 

lantalaiset i Umeå och den har ca 100 

medlemmar. 

 

Frågor från 

minoriteten 

   

Det nya systemet D Det nya systemet som kommunen använder för 

att hantera sina bidrag skickar automatiskt många 

uppdateringsmejl som kan vara svåra att förstå sig 

på men fördelen är att man kan lättare hålla sig 

uppdaterad om sitt ärende. 
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Vem ska man 

kontakta om man 

har 

arrangemangstips 

D Det är enklast att ta kontakt med 

minoritetsamordnaren om arrangemanstips.  

Kommunen välkomnar alla tips! 

 

Umeå 400 år D Hur kommer Umeå manifestera att staden fyller 

400 år? Det är viktigt att minoriteterna får en 

framträdande roll. Det finns särskilda bidrag för 

detta och kommande ansökningsdatum är 15 mars 

och 15 maj. Kommunen kommer också att lyfta 

frågan med Dan Väha om att det är viktigt att lyfta 

minoriteterna i detta sammanhang. 

 

Kommande 

aktiviteter i 

föreningen 

I Föreningen ser positivt på framtiden och 

förbereder sig med ett program för olika 

arrangemang. Mycket av informationen sprids ex 

via sociala medier. 

 

Kommande möten I Man hoppas att kunna erbjuda fysiska möten eller 

hybrid-möten till hösten. 

 

Presentation och 

minnesanteckning

arna 

I Dessa kommer att läggas ut på kommunens webb. 

En utvärderingsblankett kommer att skickas ut. 

 

Noterat av: 

Aino Dahl 


