
Medlemmar: Kretsen hade totalt 18 medlemmar, varav 4 hedersmedlemmar. En medlem har avlidit under 

året. 

 

Styrelse   
Ordförande Margaretha Einola-Rajamäki, vice ordförande Anne-Maj Grönroos-von Rettig, sekreterare 

Ros-Marie Lintukangas, vice sekreterare Gudrun Karlsson, kassör Nina Hellström, medlemmar Åsa 

Taubert och Alice Hellström. 

Verksamhetsgranskare: Christina Malmström och Sanna Kareljärvi, ersättare Brita Malmström. 

Ombud: Margaretha Einola-Rajamäki, ersättare Anne-Maj Grönroos-von Rettig. Nina Hellström 

representerar vår krets vid föreningens möten. 

 

Ordinarie verksamhet 

1 st styrelsemöte, 1 st årsmöte och 8 st månadsmöten.  

Möten: På möten har vi bl.a. planerat vår verksamhet och hört vad som har hänt på föreningens 

styrelsemöten. På december möte firade vi vår julfest. 

Kurs: Vi har haft en kurs i handarbete, där vi har bl.a. stickat och sytt ihop yllefiltar, västar och 

sockor.  

Teater:  Den 4 mars var vi till Fallåker och se på stycket ”Åttan”. 

Utfärd: Den 29 maj gjorde vi vår utfärd till Fiskars. Där besökte vi bl.a. en utställning, små butiker 

och åt på restaurang. 

Övriga kontakter: Vi har deltagit i föreningens årsmöte och sommardag. 

 

Praktisk verksamhet 

Bespisning: När föreningens sopplunch ordnades i Stor-Raula den 18 mars, deltog kretsen med att 

koka soppa m.m. Kretsen deltog även i höstlunchen den 4 november med olika sorters mat. 

Den 27 mars besökte kretsen Volshemmet, där vi bjöd på kaffebröd och allsång med Håkan som 

ledare. Vi överräckte en yllefilt till hemmet. 

Kretsen skötte om serveringen vid föreningens årsmöte och dess sommardag. 

Övriga donationer: Medlemmarna har i mängder donerat vinster till kretsens, m-klubbens och 

föreningens lotterier. 

Kretsen delade ut 17 st. julblommor till sina äldre, trötta och sörjande bybor och före detta bybor till 

julen. 

Marthakretsen beställde Marthabladet till våra hedersmedlemmar. 

Kretsen har köpt två teaterbiljetter, som tack för personer som har gjort mycket för vår krets. 

Kretsen gav två bokstipendier till Sjökulla lågstadieskolas andra klass. 

Två bybor fick var sitt julpaket till jul. Dessutom gav vi en yllefilt till Vohlshemmet, små yllefiltar till 

Röda Korset samt västar och små sockor till Jemen. 

Penningdonationer: Vi har gett pengar åt vår fadderklass i Etiopien. Vi har betalat medlemsavgiften 

till Svalan och pengar till ”gåva i toner”. 

Uppvaktningar: Vi har uppvaktat våra medlemmar vid födelsedagar, samt vid en medlems bortgång. 

Vi uppvaktade Evitskogs Marthakrets när de fyllde 110 år. 

När någon har opererats har de kommits ihåg med blomma. Vi brukar även ibland sända kort till våra 

medlemmar, som inte längre orkar komma till mötena. 

Lotterier: För att finansiera vår verksamhet har vi haft olika sorters lotterier. 

Övriga inkomster: Kretsen har deltagit i skötseln av försäljningen på återvinningscentralen och dess 

städning.  

 

Specialkrets 

Vi har en specialkrets Sjökulla M-Klubb Ringblomman. Ordförande har varit Margaretha Einola-

Rajamäki. Sekreterare Maria Karlberg och kassör Nina Hellström. Christina Malmström och Sanna 

Kareljärvi har varit verksamhetsgranskare, deras ersättare har varit Brita Malmström. 

 


