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Antal styrelsemöten inkl konstituering: 4 st.
Årsmöte
27 feb hölls årsmöte i lokal hos Västerbottens
Idrottsförbund. Ett 15-tal personer närvarande, varav
några nyblivna medlemmar. Ann-Marie Lindgren
valdes till ny ordförande. Förslag om samarbete med
Internationella Kvinnoförbundet i Umeå (IKF)
presenterades. Ljuvliga semlor serverades.
Medlemmar
31 december var det (?) medlemmar.
Medlemsaktiviteter

12 jan genomfördes VIP-kväll på restaurang Rex där föreställningen Stark
och Smart underhöll. Det kom (?) medlemmar. Tack till (?) som roddade
aktiviteten!

Magma Talks den 10 maj blev en trevlig kväll på temat
Kultur. Vi var 15 st som åt god middag på Hotell Aveny och
lyssnade på 5 st korta föredrag; Anna-Lena Bergman om när
hon blev ormbiten i Sydamerika, Cecilia Cederlund om
livstilsförändring till Urstark, Agneta Lundström som fick en
griskulting av sin man och är idag grisbonde, Anette
Lundqvist som berättade om sin avhandling om motstridiga
kostråd till gravida samt Ingrid Lindelöw-Berntsson som
kulade tillsammans med deltagarna. Stort tack till Pia som
roddade aktiviteten!

Utflykten den 9 sept till Stora Stenen blev en mycket
lyckad aktivitet i samarbete med Umeå Kommun,
föreningen Stora Stenen och IKF. Genom beviljad
ansökan hos kommunen kunde allt erbjudas gratis till
deltagarna. Det var buss från Umeå, fika, lunch,
workshops om nålfiltstovning och svamp- och
bärplockning. Trots en regntung dag så blev det härliga
möten mellan människor från hela världen. Några
övernattade även i trädkojorna. Stort tack till Anita som
roddade aktiviteten!

Afternoon-tea blev tyvärr inställt. VIP-kvällen framflyttades till början av 2018.

Art Friday på Bildmuséet den 24 nov lockade ett 10-tal deltagare
varav flera nya medlemmar. Runt matbordet kom flera trevliga
förslag på aktiviteter att genomföra i Magma. Kvällen blev en
riktigt fin konstupplevelse. Tack till Åsa som roddade aktiviteten!

Kommunikation och Informationskanaler
Medlemmarna har fått information om aktiviteter via e-postutskick.
I MailChimp finns stort antal kontaktadresser på personer som visat intresse eller tidigare
varit medlemmar i Magma. Utskick har gjorts till dessa gällande bl a Stora Stenen och Art
Friday.
Styrelsen har en sluten facebookgrupp där det utbyts snabba förslag och lösningar som inte
kräver fysiska styrelsemöten.
Det finns även en öppen facebookgrupp för Magma Västerbotten. Den har nu över 300
följare.
På hemsidan www.magmavasterbotten.se finns grundinformation om Magma, fakta,
kontaktuppgifter o dyl.

Samarbete
IKF inbjöd Magmas medlemmar till Mingel i samband med Morsdag samt julfest i december.
Magma är medlem i Umeå Föreningsråd och i föreningen Folkrörelsearkivet Västerbotten. Är
också registrerad förening i Umeå kommun.

Umeå mars 2018

Styrelsen/
Ann-Marie Lindgren, Carina Holmström, Anita Prins, Pia Granström och Åsa Ericsson.

