
Övermalax ungdomsförenings årsberättelse 
28 februari 2017 till 18 februari 2018 

 
 

Ett recept på föreningsåret 2017–2018 

 

Ingredienser: 

 En gul lokal, föredragningsvis Solhem 

 Först och främst behövs en smaksäker Isabel Flemming som ordförande med ett tydligt mål i 

sikte 

 Som hjälpredor behövs en erfaren viceordförande Tove Donner, en kassör Ann-Charlotte 

Silfver som håller koll så att ingen går över budgeten, en sekreterare Linn Nyholm som 

antecknar och ser till att allt går enligt receptet, en realistisk vicesekreterare Patrik 

Peltoniemi som pekar ut konstigheter, en informatör Josefine Silfver som gör reklam och 

håller upp humöret, två barn- och tonårsledare Wilma Flöijer och Michelle Österblad som 

håller reda på de små ingredienserna, två ordinarie medlemmar Nina Björkgren och Jenny 

Löflund som finns till hands då alla har händerna fulla och en teknikansvarig Filip Norrgård 

som gör grovjobbet tillsammans med vaktmästare Ove Ljungkvist. 

 Ett par nya förkläden från Almanda 

 Ibbi och Kenneth + ca 20 talkogubbar  

 IKEA lampor 

 Färg, renoveringsmaterial och korv från Stenco 

 En Carita Storm 

 Ett pidrogäng 

 En föreningstelefon från Videoshop 

 200 Metespåsar 

 Tillräckligt med gasballonger + gasflaska 

 200 hembakade munkringar och mjöd 

 En häst 

 En tavla på de stupade övermalaxbor som stred under andra världskriget 

 Ett upphittat bröllopsalbum 

 12-13 Matglada Herrar 

 MI samt hela Malax’ befolkning 

 Massor med olika köksredskap från olika loppisar o. Dyl. 

 Mycket kaffe, ju mer desto bättre 

 

Kom ihåg före du börjar: 

”Ju fler kockar desto sämre soppa” fungerar inte i det här receptet, för att det här föreningsåret ska 

lyckas behövs så många kockar som möjligt, gamla som unga, stora som små. 

 

 



Sekreterare Linn Nyholm, 18 februari 2018 
 

Gör så här:  

1. Börja redan i februari med att starta ett Instagram-konto i föreningens namn så att alla som 

vill får följa processen 

2. Sätt på de nya förklädena från Almanda 

3. Börja sedan med att hetta upp spisen så att ungefär 200 liter soppa kan förberedas. Ta hjälp 

av Carita medan hon ännu är på benen. Medan soppan serveras, var noga med att alla 

besökare lämnar Solhem mätta och nöjda. Misslyckas detta är det bara att börja om från 

början igen 

4. Rör ihop färg, golvmatta, väggpaneler, IKEA lampor och talkoarbetaren samt kaffe, spara lite 

paneler och färg till senare. Placera blandningen mitt i aulan och låt stå ca 500 talkotimmar i 

mars-april tills väggarna fått en jämngrå färg och en pelare rest sig. Låt Malax TV och Kustnytt 

titta till den med jämna mellanrum 

5. Sätt till sist in korv från Stenco, potatissallad och talkogubbarnas respektive och höj 

temperaturen tills stämningen blir riktigt trevlig  

6. I början på april ska BTK dekorera 40 barns ansikten med ansiktsmålningar under 

föreställningen Robin hund i Bygdegården 

7. Blanda ihop styrelsen, metespåsar, munkar, mjöd, gasballonger och massa gäster allt på en 

gång så att det blir en enda stor klimp. Lämnar gasballonger över, för den till Vasa 

centralsjukhus barnavdelning. Sätt klimpen under intensiv behandling i några timmar i 1a maj 

8. Ta ut styrelsen, låt svalna på Åminne restaurang 

9. Låt stå över sommaren, ungefär mellan mitten av maj och augusti 

10. Hetta försiktigt upp lokalen igen i etapper från 1 till 3 och sedan 4 till 6. Sätt in ca 40 

maskerade discodansare per etapp 

11. Blanda ca 10 olika nationaliteter, tre styrelsemedlemmar, 12 matglada herrar och 110 

besökare till en enda röra. Skjutsa in röran i salen och grädda mellan 12 och 16 den 14 

oktober 

12. Sätt styrelsen i rockabilly kläder och för dem på Johannesgala 28 oktober. Se till att det blir 

jättetrevligt innan de tas ut 

13. Blanda ner en budkavle den 20 november tillsammans med en cirkelträning och ca 30 

deltagare. Ta ut budkavlen dagen efter  

14. Vispa varsamt ihop en julgran, Carita Storm, en tomte (Filip), gröt, Jonathan Bonn + ett 

dragspel, ett lotteri, glögg, Lions, en häst, Marthor, unga företagare från högstadiet, andra 

föreningar och ca 130 besökare till en härligt juldoftande smet. Låt stå och jäsa 1 december 

tills julen gjort entré 

15. Lugna ner alltihop med en avkopplande bio tredje december. Visa Okänd soldat och bjud in 

veteraner som ännu är på benen 

16. För att främja julsmaken, sätt in 20-30 små dansande besökare i ring, ett piano, byarådet och 

mockarutor under självständighetsdagen 

17. För att få ihop detta till en stor julbakelse, ordna ett stort och trevligt julbord med Carita 

Storm som ännu är på benen, dansbandet Farzons, 13 matglada herrar, 25kg skinka, gröt, 

snaps, ett lotteri och 120 matgäster. Låt detta bli det största klimaxen på hela året  

18. Blanda nu ihop alla separata röror, soppan, aulan, första maj, discona, get together once 

again, budkavlen och julevenemangen till en perfekt kaka. Be pensionärer att sporadiskt strö 

ut olika loppisfynd över hela året och be styrelsen hålla nio styrelsemöten. Du kommer då ha 

bakat ett mästerverk. 

Smaklig Måltid! 


