Pro Iniö rf/ry

PROTOKOLL

ÅRSMÖTE
Lördag 13.04.2019 kl 13:16 – 15:22
Snäckan, Norrby, Iniö
Närvarande: styrelsemedlemmar 2018 4 st, föreningsmedlemmar 2 st

§1

Mötets
Mötets öppnande
öppnande och beslutsförhet
Årsmötet öppnades klockan 13:16 och konstaterades att mötet sammankallats
enligt föreningens stadgar samt är beslutsfört.

§2

Val av mötesfunktionärer
Ordförande: Rolf S.
Sekreterare: Elina
Protokolljusterare/rösträknare: Kaj Ekström och Marja Leiniö

§3

Fastställande av föredragningslistan
Godkänns..

§4

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelsen presenterades av sekreteraren och godkändes.
Berättelsen är bifogad i protokollet.

§5

Bokslut 2018
Bokslutet presenterades av både Rolf och Elina och godkändes. Bokslutet är
bifogad i protokollet. Man diskuterades också eventuella behovet av att göra en
skattedeklaration, eftersom resultatet var ganska högt. Bestämdes att Rolf
skulle vara i kontakt med skattemyndigheten.

§6

Verksamhetsgranskningsberättelse
Verksamhetsgranskningsberättelse 2018
Rolf läste verksamhetsgranskares berättelse och den godkändes.

§7

Beslutandet om ansvarsfrihet för styrelsen 2018
Föreningsmedlemmarna godkände ansvarsfrihet till styrelsen 2018.
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§8

Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019
Sekreteraren presenterade verksamhetsplanen för 2019 och den diskuterades
och finslipades.
Tillägg:
-

Förbättra planeringen och samarbetet mellan arbetsgrupperna, i år granska
deras arbete och senare bedöma ifall man måste slå ihop några grupper eller
göra om någon grupp

-

Inte bjuda soppa vid familjekonserten 26.7., men något lättare som passar till
kvällen, korv föreslogs.

-

Enligt Iniö Folks plan en stödkonsert senare på hösten

-

Vara på plats vid Båtklubbens sommarfest; sälja vimplar och Janne skulle
kolla med solpanel-representanten om även han kunde komma dit

-

Till Allsången fråga Stina Ekroos-Westerlund om hon kunde vara med och
dra. Ha allsången medan säsongen ännu pågår.

-

Riitta presenterade en ny projektidé, som togs väl emot; rädda gamla
vindmöllan från 1736 i Norrby. Pro Iniö skall arrangera en talkodag och bestå
för materialet som behövs i renoveringen. Riitta skulle ta närmare reda på
materialbehov och kostnaderna. Man skall även sätta upp en infoskylt om
möllan och sedan låta folk se på den närmare.
Planen finns bifogad i protokollet.

§9

Budget 2019
Sekreteraren presenterade budgetförslaget och det godkändes med få
förändringar.
Anmärkningar eller tillägg:
-

Det uppskattades att vindmöllan kunde behöva från 500 till 700 €

-

Styrelsens förslag att ge en donation på 300 € till föreningen Hem o Skolan
diskuterades, och bestämdes att inte bara ge pengarna, men reservera 300 €
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i budgeten för Hem o Skolans skolresa eller liknande, och sedan stå för tex
bussfaktura eller inträdesbiljetter eller dylikt, när de informerar om resan
Den godkända budgeten finns bifogad i protokollet.
§ 10 Fastställande av medlemsavgiften för år 2019
Förslagna medlemsavgifter godkänns:
Medlemsavgift 10 €/person/år
Stödande medlem 50 €/person/år
Evighetsmedlem 1000 €.
Diskuterades att man skall printa ut en ordentlig, klar medlemsfaktura att skicka
med bladet för att förbättra betalningsprocenten.
§ 11

Val av ordförande för 2019
Rolf Schwartz valdes enhälligt som föreningens ordförande.

§ 12 Val av styrelsemedlemmar 2019 för dem i tur att avgå eller som avsagt sig
Ordinarie medlemmar:
Riitta S. (2 år)
Elina R. (1 år)
Mona B. (2 år)
Rolf L. (1 år)
Harri M. (2 år)
Seppo B. (2 år)
Ersättande medlemmar:
Jens J. (1 år)
Janne G. (2 år)
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§ 13 Val av verksamhetsgranskare samt ersättande verksamhetsgranskare för år 2019
Verksamhetsgranskare: Lotta Söderlund
Verksamhetsgranskare ersättare: Sari Karrila
§ 14 Övriga ärenden
Nya ordförande fick nyckeln till Pro Iniös postlåda vid butiken. Lappen ovanför
postlådan borde förnyas.
Diskuterades hemsidan och Janne lovade kolla bilder som skulle passa in. Rolf S.
visade hur och var man skulle skicka in material.
Nomaden hade bjudit in Iniö i MyStay av Visit Finland, vilket ger oss även mera
synlighet.
Föra Pro Iniö-bladet även till förbindelsefärjorna i Houtskär, och på Stella, Riitta
skulle checka och skicka.
§ 15 Årsmötets avslutande
Årsmötet avslutades kl 15:22

