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Utanför styrelsen: Lindström Anita ( medlemsärenden och bokförare)
Lydman Tor (skattmästare)
Verksamhetsgranskare:

Annika Fallenius och Christine Westerholm,

suppleanter Annika Fonselius och Harriet Viio.
Styrelsen sammanträdde till sju möten.
Föreningen sammanträdde till två allmänna möten, vårmötet den 27 mars och höstmötet
den 20 november.
Medlemsantalet var 87. Medlemsavgiften var 15,00 € för hela familjen, medlemmar
under 29 år betalar ingen avgift. Ungdomsföreningen Södrik Svenskar r.f. hade vid
utgången av året verkat i 35 år.

Lekskolan Sockan
Södrik Svenskar är huvudman för daghemmet Lekskolan Sockan, som grundades 1981.
Verksamheten finansieras genom att daghemmet säljer sina dagvårdstjänster till Esbo
stad. Kontraktet med SDU på Esbo stad gäller tillsvidare.
Daghemmets personal:
Barnträdgårdslärare Marianne Virkama (föreståndare)
Barnskötare Cati Rostedt
Barnskötare Annette Laine
Vårdlediga barnträdgårdslärare Helena Gerkman-Värtinen sade upp sitt arbetskontrakt
när hennes vårdledighet tog slut i juni 2012. Barnskötartjänsten lediganslogs och fanns på
arbetskraftsbyråns MOL-sida mellan den 4.6-8.6.2012. Den enda sökande var Catri
Rostedt. Därefter anställdes Cati Rostedt som ordinarie barnskötare.
Lekskolan Sockan anställde Martina Fonselius som sommarhjälp i juni i 15 dagar, sex
timmar om dagen. Med stöd av Esbosedeln som hon fick, betalade Esbo stad 300 € till
Sockan.

Vårterminen 2012 hade Sockan 14 heldagsbarn
Hösterminen 2012 hade Sockan 14 heldagsbarn

Plock ur Lekskolan Sockans program:
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•

5-klubb för 5-åringar
Mulleverksamhet
Gymnastik i Kannbrobacken
Sagostunder på Entressebiblioteket med Lena Sundström
Jul- och påskkyrka med Gunborg Lindqvist från Esbo svenska församling
Teaterbesök:
- Anders Grönroos och Carla Fri med ”Alfons Åberg och Mållgan” 11.1 (14+3)
- ” Den fula ankungen” med Unga teatern den 16.5 ( 13 + 2)
- ”Paddington” på Unga teatern” 28.9 ( 13 + 3 deltagare)
Konsert med Benny Törnroos och Mumintrollen den 19.3 i Hagalund (14+3)
Konsert med Sås & Kopp i Vindängenhuset den 30.3 ( 14+ 3)
Besök till Naturhistoriska musèet 21.3 ( 14+3)
Vårutfärd till Lomamäen lemmikkipuisto i Ingå den 24.5 ( 14 + 2)
Deltagande i Skogsmulles panteringsdag i Toppelundsparken den 11.9. (14+3)
Olympiska spelen på Mankby sportplan tillsammans med Lagstad daghem 4.9
Träff för förskolebarnen 14.9 (12 deltagare)
Självständighetsbal i Lagstad tillsammans med alla områdets daghem. 5.12
Luciafest med mor-och farföräldrar 13.12, 34 deltagare
Mor- och farsdagskaffe; 31+26 deltagare
Simundervisning 2 gånger/barn
Skidvecka
Skrinning

Lekskolan Sockan finns nu också på Facebook
med kommentarer och bilder från vår vardag.

Kursverksamhet och programkvällar
Kultur på dagis januari & februari
Med ”Kultur på dagis” – stipendium från Kulturfonden har vi med dramapedagog Petra
Norrgård haft en dramakurs och bearbetat sagan om ” Guldlock och tre björnar.
18 deltagare

Vårfest 31.5
Vårfesten hölls i år i vår egen Mulleskog i skogsbrynet vid ängarna i Suna. Enligt
”Mulletradition” hade familjerna egen matsäck med, och så bjöd Sockanbarnen på bullar
de själva bakat till efterrätt. Programmet bestod av barnens uppträdanden med vårsånger
och skådespelet ”Guldlock och de tre björnarna”. En fotoutställning med vårbilder barnen
fotograferat i Mulleskogen fanns också till påseende. Dessutom delades ut Mullediplom
till alla Sockanbarn, 49 deltagare

Föräldrakväll 25.9
Föreläsning och diskussion om ”Daghem utan mobbning” med Eva-Lotta SvanbäckNietosvaara 15 deltagare
Julpysselkväll 4.12
Pysselkväll inför julen på Lekskolan Sockan för barn och föräldrar under ledning av
Marianne Virkama, Annette Laine och Cati Rostedt. 20 deltagare
Julfest 18.12
Julfest för barn och föräldrar i Lagstad hembygdsgård, med mångsidigt program av
barnen och besök av Esbo Lucia 2012 och julgubben och som musikant
dragspelsmästaren Glen Qvarnström med sitt dragspel. Ansvarspersoner: Marianne
Virkama, Annette Laine och Cati Rostedt. 58 deltagare.

Verksamhet i samarbete med Esbobygdens
ungdomsförbund (EBUF)
EBUF:s vårmöte 29.3
Ebufs avgående ordförande Henry Rask (SöSv) avtackades.
Vård av gamla gravar 28.5
EBUF:s traditionella Vård av gamla gravar vid Esbo gamla kyrka med Södrik Svenskar
som ansvarsförening. Kvällens arbete leddes av Henry Rask och i arbetet deltog 30
ungdomar och 7 vuxna. Sockans personal stod för trakteringen.

Kulturen vid ån 15.6
Lekskolan Sockan deltog i Kulturen vid ån och fanns med i Ebuf-tältet . Vi sålde
” Sockan-kassar” i olika färger med vårt nya logo, dessutom fanns ett hörn med
ansiktsmålnig för barnen.

Finns sommarteater, 6.6 och 1.7
Föreningen hade två funktionärsturer vid Finns sommarteaters (EBUF:s sommarteater)
föreställningar ”Rasmus på luffen ”. På premiären den 6.6 deltog 7 vuxna och 5 barn
och den 1.7 deltog 12 vuxna och 3 barn

Glims höstmarknad 16.9
Föreningen deltog i EBUF:s traditionella höstmarknad på Glims. Föreningen sålde
produkter som medlemmarna tillverkat och donerat, intäkterna blev 407 €. 25 personer
deltog i olika uppgifter

EBUF:s höstmöte 25.10 på Lagstads skola.
Södrik Svenskar var värd för mötet och bjöd på trakteringen, kaffe med småbröd och
äppelbulla. Emilia Kellokoski blev vald till ordinarie medlem och Annika Fonselius
fortsätter som suppleant i EBUF. 20 deltagare.

Information och representation
Medlemsinformation
Södrik Svenskar och Lekskolan Sockan har en gemensam hemsida
www.lekskolansockan.fi som Laura Hednäs byggt upp och upprätthåller. De mångsidigt
uppbyggda sidorna ger heltäckande information om föreningen och dess verksamhet samt
om Lekskolan Sockan. Länkar finns till Esbobygdens ungdomsförbund och dess
medlemsföreningar.
Uf Södrik Svenskar informerade medlemmarna genom 1 medlemscirkulär till varje
medlemshushåll samt även via webbplatsen. Föreningen informerade hela uf-fältet i Esbo
genom informationstidningen EBUF-Nytt (4 nr). Målinriktad information om enskilda
evenemang och kurser sändes till en stor del av medlemshushållen genom Lekskolan
Sockan.
Esbobygdens ungdomsförbund (EBUF)
Föreningen hör till Esbobygdens ungdomsförbund och befullmäktigade representanter
deltog i EBUF:s officiella möten.
NSU och FSU
Södrik Svenskar tillhör via EBUF Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU och Finlands
Svenska Ungdomsförbund FSU. Den vägen blir föreningen delaktig av information från
hela det svenska uf-fältet i Nyland och Finland.

Styrelsen
Esbo den 13.2.2013

