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Ordförande har ordet
När jag tackade ja till ännu ett år på ordförandeposten var det mycket för att jag såg
en spännande utmaning i att få pröva den nya ide som vi i styrelsen jobbat fram, med
potential att ge föreningen ett tydligare syfte och skarpare profil. Det är väl ingen
överdrift att påstå att Magma nog har haft lite svårt att skapa verkligt engagemang
kring sina aktiviteter de senaste åren, även om framför allt VIP-kvällarna fortsatt varit
relativt välbesökta. Mitt första år som ordförande visade dock glädjande nog ett
trendbrott med allt fler nya medlemmar, och det kändes som om det fanns lite luft
under vingarna och nyfikna förväntningar på framtiden från flera håll.
Nu blev det inte så att vi i styrelsen fick det gehör vi hoppats på vid det tyvärr alltför
dåligt besökta årsmötet, och istället fick vi återgå till tidigare ordning och en
traditionell aktivitetsplan ännu ett år. Så kan det vara ibland och man får gilla läget
även när man kanske inte alltid gillar läget. Riktigt så illa var det nu inte, utan såväl
jag själv som övriga styrelsen hade naturligtvis för avsikt att ta tag i året på bästa sätt
ändå. Vilket vi också gjort trots både dödsfall och sjukdomar i vår närhet på många
håll som ställt till det ibland. Och det är ju så livet är. Vi människor planerar och
organiserar och målar upp bilder av framtiden. Men nästan aldrig blir det riktigt som vi
tänkt. Det behöver inte bli sämre, nej det kan lika gärna bli bättre. En sak är dock rätt
säker och det är att det nästan alltid blir annorlunda än vi föreställt oss. Jag tycker
t.ex. personligen att den spirande samverkan med Internationella Kvinnoföreningen
som uppstått under året, med nya spännande möten och kontakter, har varit
inspirerande och bjudit på många annorlunda upplevelser och möten. Dessa hade
kanske inte blivit av om vår ursprungsplan fallit i god jord.
Oavsett vad nästa styrelse gör för planer och vad framtiden har i sitt sköte, vill jag
härmed avsluta året med att personligen tacka den övriga styrelsen för såväl
professionalism, engagemang och kreativitet i styrelsearbetet. Trots att det fått
konkurrera med så mycket annat i livet och kanske blev lite annorlunda än vi först
hade tänkt. Och inte minst vill jag å hela styrelsens vägnar be att få tacka alla
medlemmar för förtroendet som ni gett oss och de personliga mötena ni bidragit med,
även under det gångna året!
För min egen del är det dock dags att tacka för mig och lämna över stafettpinnen till
nästa ordförande, då jag valt att inte kandidera på nytt. Stort lycka till på vägen
önskar jag er alla!
/Annika Svensson,
ordförande Magma Västerbotten
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Medlemmar
Föreningen har 2016 haft 18 betalande medlemmar vilket totalt sett är 54 %
medlemstapp från föregående år. Det är förstås en oerhörd besvikelse och långt ifrån
det mål som sattes inför året med hopp om fortsatt medlemstillströmning efter
föregående års uppåtgående trend och rejäla medlemsökning. Återrekryteringen av
medlemmar kan delvis ha uteblivit p.g.a. framskjutandet av VIP-aktivitet, vilket ofta
historiskt har genererat tidig tillväxt i medlemsledet. En annan faktor kan bero på den
osäkerhet om föreningens färdriktning som inföll efter förra årsmötet, då styrelsens
tänkta satsning på en Magma Gala med ambition att sätta kvinnliga frågor i fokus
inom våra fyra nyckelområden gick på återremiss istället för att lanseras med full
kraft. Vilket gjorde att både drivkraft och energi sjönk i botten och det mesta återgick
till att fortsätta med samma upplägg som de senaste åren, trots alltmer vikande
intresse från såväl medlemmar som icke-medlemmar. Ambitionen har givetvis ändå
varit att både nya och gamla medlemmar skall känna sig välkomna och även
erbjudas möjligheter att genom lust, engagemang, drivkraft och aktivitet lära känna
varandra mer under året, och dela positiva upplevelser under intressanta och
meningsfulla former.
Informationskanaler
Styrelsen har jobbat vidare med de beslutade kommunikations- och
informationskanalerna föreningens Facebook-sida respektive medlemsutskick via
MailChimp. Inför varje aktivitet har evenemang skapats på Facebook och olika former
av uppmärksamhetsskapande inlägg och aktiva delningar har intensifierats.
Dessvärre har vi uppmärksammat att Facebooks nya algoritmer tycks göra att
användare i lägre grad får gilla-sidornas inlägg i sitt flöde om de inte själva är aktivt
inne på sidan emellanåt. Något som har försvårat kommunikationen och tycks ha
gjort att en del aktiviteter inte uppmärksammats fullt ut som planerat.
Aktiviteten på föreningens egen hemsida har dock varit fortsatt bortprioriterad i
väntan på rekonstruktion och ”ombyggnad” utifrån framtida behov och inriktning.
Endast de tekniskt nödvändiga åtgärderna som uppstått p.g.a. webbhotellet har
hanterats. Administratörsrollen hos .SE har bland annat äntligen ändrats från tidigare
innehavare Ingrid Lindelöv-Berntson till nuvarande ordförande Annika Svensson.
Något som i sig visade sig vara ett inte helt enkelt projekt.
Medlemsaktiviteter
En av de saker som införts tidigare år i syfte att förstärka föreningens profil, var att
låta varje års aktiviteter följa något av föreningens fyra nyckelområden. Beslutet föll
2016 på Integration som därför också gått som en röd tråd genom hela året. Inte
minst genom den samverkan med Internationella Kvinnoföreningen i Umeå som
initierats och som skapat unika möjligheter till möten och utbyten mellan föreningarna
och dess medlemmar.

Årsmöte 2016
Årsmötet den 24 februari förlades till Multisalen i biblioteket på Väven, där ett knappt
15-tal medlemmar inkl några nyfikna fick en härlig, igenkännande föreläsning från
stand up-komikern Satish Patel om hur svenskar verkligen är, förutom att sedvanliga
årsmöteshandlingar avklarades och lättare förtäring intogs. Ordförande valdes om
liksom övriga ledamöter och valberedningen samt en ny revisor valdes in för året.
Konstituerande möte
Styrelsen formerade sig den 18 april på Idrottens Hus. Orsak till att mötet fördröjdes
berodde på dödsfall inom ordförandes familj strax efter årsmötet, med allt vad det
innebar.
Kompiskväll med ChokladJenny - i samverkan med IKF
Den 31 mars bjöds Magma och våra medlemmar in till en kväll i samverkan med IKF
med spännande möten och om frestande choklad.
Afternoon Tea – Extraordinary Women Series i samverkan med IKF
I källarens konferenslokal på Idrottens Hus hölls den 20 oktober årets Afternoon Tea,
med en intim och personlig föreläsning av Christina Richardsson, Västerbottens egen
Pippi Långstrump. Hon berättade om både sitt liv boendes i en grotta i Sydamerikas
djungel och som gatubarn i Sao Paulo, innan hon blev adopterad och hamnade i
Vindeln. Kvällen bjöd dessutom på såväl värmande te/kaffe och smörgås samt
fantastiskt bakverk specialdesignat av Irmiz Rosas, förutom boksignering och
införskaffande av Christinas bok Sluta aldrig gå.
Extraordinary Women Series i samverkan med IKF
Den 25 november var Magma och våra medlemmar åter välkomna till en oerhört
intressant föreläsning med nya spännande möten att bejaka. Armita Ghazinezam,
född och uppvuxen i Sverige som andra generations invandrare med iransk bakgrund
bjöd på en personlig resa i jakten på sina rötter, kantad av musik, illustrationer och
traditionellt guldsmide. Kvällen inleddes med fika och möjlighet att lära känna
varandra på ett roligt sätt med annorlunda ingång.
VIP-kväll
Den 12 januari bjöd föreningen in till en sista exklusiv aktivitet för medlemmar inom
ramen för medlemsåret 2016 med middag på Rex samt efterföljande bubbelmingel
och premiärföreställningen av Stark & Smart. Kvällen blev ett lyckat och
tankeväckande arrangemang om hur vi lever våra liv och hur det påverkar oss i
arbetslivet, med bra och pratglad uppslutning trots den sargade medlemsbasen.
Styrelsemöten
Förutom årsmötet den 24 februari har det genomförts ett konstituerande möte som
hölls den 18 april för den nya styrelsen, ett förberedande möte inför årsmötet 2016
samt ytterligare två verksamhetsinriktade möten under året. Det uppfyller tillsammans
det stadgeenliga antalet möten för verksamhetsåret som helhet.
Övrigt under året
Utöver de protokollförda mötena har styrelsen även bedrivit ett mer operativt arbete
med regelbunden och stundom intensiv dialog/kommunikation. Fördjupade kontakter

och utarbetande av samverkansplaner med Internationella Kvinnoföreningen har
pågått under hela året med flertalet möten mellan ordförande och företrädare för IKF.
Arbetet med möjliga vägar för ”nytag och omtag” kring satsningen på en Magma Gala
lades dock på is i insikt om att föreningens medlemmar blivit alltför få för att det skulle
finnas resurser nog att dra igång det hela inom överskådlig tid. Den tid och energi
som funnits har därför behövts till att alls hålla föreningen vid liv och genomföra
åtminstone några aktiviteter.
Med det sagt lämnar vi nu magmaåret 2016 till handlingarna och ser fram emot nya
friska tag 2017.
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Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31

4 500
0
4 500

9 750
0
9 750

9 281
9 549
18 830

17 693
16 391
34 084

Verksamhetens underskott
Finansiella intäkter
Underskott efter finansiella poster

-14 330
4
-14 326

-24 334
-211
-24 545

Årets underskott

-14 326

-24 545

2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31

Tillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

1 101
143 769
144 870

597
153 230
153 827

Eget kapital
Balanserade överskott

150 877

175 422

Kostnader
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

Balansräkning

Årets underskott
Summa eget kapital
Skulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

-14 326
136 551

-24 545
150 877

8 319
0
8 319

0
2 950
2 950

144 870

153 827
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