Verksamhetsberättelse 2012-2013
Purmo Ungdomsförening har haft en händelserik verksamhetsperiod, styrelsen har jobbat aktivt med
verksamheten i Purmogården.
Hösten 2012 var renoveringen och värmebytet i fokus. Bergsvärme har tagits i bruk i Purmogården,
KS Geoenergi påbörjade borrningen 29.8 och färdigställde den 5.9 2012. RN Rörtjänst skötte
installationen. Johan Sjölind skötte elarbeten vid installationen av värmepumpen. En större
elanslutning har också installerats. Ulf Lindqvist skötte grävarbetet på talko, förutom det har röjning
utanför köksingången skötts på talko och rivning i pannrummet, sammanlagt ca 30 h.
Renoveringsarbetsgruppen har upptagit arbetet och hållit hittills 5 möten hösten 2013.
Nästa åtgärd blir att utreda hur det första året med det nya värmesystemet ser ut. Arbetsgruppen
ska också skriva en projektplan för kommande renoveringsåtgärder.
Vårt klädförråd fick ett ansiktslyft under hösten 2012. Vi rev de gamla wc-väggarna och gjorde nya
hyllor för vår rekvisita och flera stänger sattes upp för revy – och teaterkläderna.
Till vårt klubbrum har vi införskaffat ett biljardbord.
Ungdomsföreningen var medarrangör för Jul i vår by som ordandes 9.12 2012 i Purmogården med
julmarknad och servering.
Lucia 2012 ordnades i Purmogården torsdagen den 13.12. Detta år bestod luciabuketten av Lucian
Isabella Sten och hennes tärnor Pernilla Mattjus, Sara Sjöskog, Linnea Rönnqvist och Jennifer Salo.
Ca 120 personer besökte luciafesten.
Purmogården var uthyrd för Julkonsert med Thomas Enroth 7.12 2012 och uthyrd för dans 29.12
2012 (Termmusik). Purmogården har också varit uthyrd för ett bröllop 5.1 2013.
21.12 2012 ordnade föreningen en julfest åt föreningsmedlemmarna.
Mi har hållit 2 kurser; sittgympa och en sångkurs inför Ronja Rövardotter i Purmogården.
18.2 2013 hade vi servering när det var pidroturnering i Purmogården.
Från oktober 2012 har vi även planerat revyn med regelbundna möten en gång i veckan hela hösten.
Under dessa skrivningsmöten diskuterade vi idéer för revyn och skrev sketcher. Januari 2013 gick åt
för att repetera inför revyn och övningar hölls 5-6 dagar i veckan och även på helgerna.
Robert Nyberg stod för regin och höll i alla repetitioner. Årets revy var den fjärde på raken och vi
hade även detta år ett stort intresse för att medverka i revyn. 15 skådespelare stod på scenen + 4
orkestermedlemmar. Ytterligare 20 personer jobbade bakom och runt scenen med allt från
biljettförsäljning, byggning av scenografi, klädsömnad, annonsförsäljning, ljus och ljud.
Pausserveringen och parkering sköttes av bybor, ca 50 st under hela revyperioden.
Revyn har engagerat många i byn och vi har fått positiv feedback för vår revyverksamhet.
8.2 2013 hade vi premiär för ”Brännheit”, fram till 9.3 hade vi 12 föreställningar. Publiksiffran
landade på 2200 personer. Föreningen ordnade en avslutningsmiddag 6.4 2013, för alla som
medverkade i revyn och vi delade ut en revy-dvd åt alla.

Under föreningsåret har vi beställt och sålt Purmo-tröjan med design av Patricia Forsström.
I april hade vi ännu ett revy-projekt, vi spelade in en cd med revylåtar från åren 2010-2013. ”Grejtest
Hits 2010-2013” spelades in under två dagar, 20–21.4 2013. Tage Österlund och Maku Nylund höll i
trådarna för inspelningen. 26 personer deltog och vi spelade in 20 låtar. Skivrelease hade vi i
Purmogården 23.8 2013 och vi har sålt revy-cd till föreningens medlemmar.
12.10 2013 hade vi gästspel från Wasa Teater som uppförde Nils Karlsson Pyssling, evenemanget var
ett sammarbete med Pedersöre Kulturbyrå, 93 personer kom till teatern.
Ungdomsföreningen upprätthåller en hemsida via SÖU. purmouf.sou.fi
Vår marknadsföring skötts via lokala dagstidningar och vår facebooksida, som i dagsläget har 183 gilla
markeringar.
__________________________________________________________________________________
Styrelsen 2012-2013 har bestått av:
Ordförande: Sabina Mattjus
Vice ordförande: Hans-Erik Ahlskog
Sekreterare: Minna Antus
Vice sekreterare: Moa Mattjus
Kassör: Monica Mattjus-Sandström
Vice kassör: Fredrik Forsén
Styrelsemedlemmar: Anton Finnberg, Martina Jåfs, Robin Anderssén, Melissa Mattjus
Suppleant: Karl-Magnus Höglund
Revisorer: Johan Willman och Ingmar Ek
Revisor suppleanter: Gunnevi Käcko och Lena Tallroth
__________________________________________________________________________________

Föreningen har under det gångna året haft 4 protokollfördan möten med sammanlagt 40 paragrafer.
Räkenskapsperiodens underskott: -5 846,69 euro
Styrelsen tackar för det gångna året och önskar den nya styrelsen ett aktivt föreningsår.

På styrelsens vägnar
Sabina Mattjus
Ordf.

