
 
 
Kronoby, Karleby, Nedervetil, Terjärv och Jakobstadskyrkoby
marthaföreningar föreslår att en verksamhetsledare för hela
Österbotten skulle vara en idealisk lösning för förenings-
verksamheten då stora omstruktureringar är på gång i hela
organisationen. Ett stort dilemma för föreningarna är hur de skall
lyckas få nya unga kvinnor med i deras led. Medelåldern i deras
föreningar är hög och även de äldre medlemmarna måste kunna
idka den verksamhet som gagnar dem. Inspiration och idéer
behövs för att få den bästa möjliga verksamheten för alla. En stor
del av medlemmarna i Marthaförbundet finns i de österbottniska
föreningarna och man ser ivrigt fram emot att få bli föreningar
direkt under förbundet. I dag, när vi alla står i startgropen för
förändring, finns det säkert möjligheter till omstruktureringar av
olika slag. Det är nu vi skall agera och forma verksamheten.  

Marthaförbundet arbetar för att alla ska erbjudas verktyg för en hållbar
vardag genom kunskap inom hushåll, ekonomi och ekologi. En hållbar
vardag innebär att vi ser till helheten. Vi har en medlemskår som finns
utspridd över hela Svenskfinland och är tacksamma och hedrade över de
drygt 9 000 personer som har valt ett marthamedlemskap. 
 
Marthaförbundet har en organisationskoordinator vars uppgift är att
stödja, hjälpa och inspirera föreningsfältet. För år 2022 har vi dessutom
resurserat ytterligare två personresurser för att arbeta med medlemmen i
fokus, vilket är ett av Marthaförbundets tyngdpunktsområden under
2022. Våra rådgivare besöker kontinuerligt föreningar, distrikt och
kretsar enligt önskemål från fältet. Under 2022 erbjuder vi avgiftsfria
rådgivarbesök till föreningar om de slår ihop sig med minst en annan
förening. 

Centralstyrelsens svar på Kronoby, Karleby, Nedervetil,
Terjärv, Jakobstadskyrkoby Marthaförening rf:s motion:  

En verksamhetsledare och 
inspiratör för Österbottens
föreningar 



att förbundets närvaro i de olika regionerna i Svenskfinland
förstärks och att föreningarnas nyckelpersoner regelbundet
inbjuds till inspirationsdagar. 

att förbundet undersöker om det finns medel att ansöka
från stiftelser och fonder för att kunna stärka och utveckla
förenings- och distriktsnärvaron i hela Svenskfinland. 

att förbundet startar ett idénätverk med målet att skapa
innehållsrika och intressanta möten med Marthainnehåll.
Målet är att locka nya medlemmar med i
marthaverksamheten.  

att förbundets medlemsteam regelbundet håller kontakt
med föreningarna via föreningsbrevet och erbjuder
föreningarna personliga konsultationstider i bland annat
föreningskunskap och användningen av de
inspirationspaket som förbundet har utvecklat för att
inspirera föreningarna. 

 
 
 
För medlemmarna arrangerar förbundet årligen ett årsmöte, regionträffen
Martha på väg där vi årligen besöker en region och träffar de lokala
marthorna och allmänheten samt utedagen Expedition Martha som är ett
nytt evenemang som ordnas i stället för ett höstmöte. 
 
Marthaförbundet finns till för sina medlemmar och tack vare sina
medlemmar. Marthaförbundet är både en medlemsorganisation och en
rådgivarorganisation med ett samhällsuppdrag. Vi kombinerar dessa två
uppdrag på bästa möjliga sätt. 
 
Förbundet inspirerar alla sina föreningar via digitala inspirationspaket.
Varje år ger vi ut nya inspirationspaket enligt våra fokusområden i
verksamhetsplanen. Inspirationspaketen ger innehåll för marthamöten
eller råd och tips om hur föreningarna kan ordna till exempel en matkultur-
eller klädbytardag. Rådgivarna ger också förslag på färdiga föreläsningar
som kan bokas via dem. 
 
Via föreningsbrevet och medlemsbrevet som utkommer en gång i månaden
informerar vi om aktuella kurser som kan beställas via rådgivarna. På
hemsidan finns även kurshelheter för medlemmar, för allmänheten, för
personer med behov av extra stöd, kurser för barn samt kurser för unga och
studerande. Från detta kursutbud kan inspiration hämtas för den egna
verksamheten. 
 
 
Centralstyrelsen för Marthaförbundet 
föreslår för årsmötet:  
 


