
PRO INIÖ r.f./r.y. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 
 

Pro Iniö r.f./r.y. grundades 23.04.2017 och denna årsberättelse avslutar föreningens 1:a verksamhetsår. 

 

VIKTIGA UPPGIFTER 

 

Styrelsen 

Föreningens medlemmar och ansvarsuppgifter samt antal år som personerna är valda för. 

Janne Gröning, ordförande, 1 år 

Eeva Vuola, viceordförande, 1 år  

Karolina Jensén, sekreterare, 2 år 

Mona Björkman, kassör, 1 år 

Suvi Lindqvist, medlem, 2 år 

Harri Markkula, medlem, 2 år 

Mervi Sjölund, medlem, 1 år 

Elisabeth Dahla, ersättare, 1 år 

Seppo Bruun, ersättare, 2 år 

Hans Mecklin, verksamhetsgranskare  

Lola Schwartz, verksamhetsgranskare ersättare 

 

Medlemmar 

Föreningen har under 2017 total 52 medlemmar, varav 50 st egentliga medlemmar och 2 

understödande medlemmar.  

 

Ekonomi 

Då verksamheten startade och bankkontot öppnats 07.05.2017 fanns det 0 € på kontot och då 

verksamhetsåret avslutades den 31.12.2017  fanns 1.423,95 € på kontot. Inkomster under året var 

2.520,90 € och utgifterna var 1.097,38 €. 

 

Möten 

Totalt har 1 st officiellt styrelsemöte (25.11,2017), samt 2 st inofficiella möten (21.05.2017 och 

30.09.2017) hållits. 

 

VERKSAMHET UNDER ÅRET  

Under året som gått har föreningen varit mycket aktiv. Den inledande tiden efter föreningens 

grundande gick givetvis åt till att lägga grunden för föreningen så som öppnande av bankkonton, samla 

medlemmar och -avgifter samt uppgörande av föreningens målsättning & strategi. 

 

Verksamhetsplanen för 2017: 

 

Våren 2017 

                  -    Uppstart av föreningen 

     -    Pengar och bankkonto 



     -    Medlemmar 

Våren 2017 alla punkter avklarade 

 

Sommaren 2017 

     -    Info-blad 

     -    Fisksoppa 29.7 med Iniö Folk 

     -    Allsång 12.8 vid Björklunds båtslip 

Sommaren 2017 alla punkter avklarade 

 

Hösten-Vintern-Våren 2017-2018 

     -    Företags & föreningsmöte 

     -    Samarbete 

     -    Hemsida 

     -    Årsmöte 

     -    Info-blad 2018 

 

Hösten-Vintern-Våren 2017-2018 hölls en Skärgårdsverkstad - Framtidens Iniö, för alla ortsbor, 

deltidsboende, företag och föreningar. Skilda möten för företag & föreningar planerade till våren 

beroende på den nya företagscoachens (Pargas stad) tidtabell. 

Samarbete har gjorts under hösten och vintern, givetvis fortsättningsvis under 2018. 

Alla övriga punkter i verksamhetsplanen infaller på år 2018. 

 

Arbetsgrupper 

 

För att kunna arbeta effektivt delades styrelsen samt medlemmar in olika arbetsgrupper. Det finns 7 st 

arbetsgrupper och de flesta av dessa grupper har haft flera möten under året. 

 

1. Marknadsföring - Mervi + Harri + Karolina 

2. Medlemmar och bidrag - Janne + Mona + Rolf Laurén 

3. Invånare, inflyttning, bostäder och arbetsplatser - Karolina + Rolf Schwartz + Janne + Eeva 

4. Evenemang och upplevelser - Seppo + Lola + andra som fås med 

5. Turism - Harri + Suvi + Riitta 

6. Kultur, historia och tradition - Riitta + Ia + Jukka 

7. Natur, miljö och hållbar utveckling - Janne + Karolina + andra som fås med 

 

Verksamheten 

 

Under sensommaren hade Pro Iniös ordförande och sekreterare ett möte med Iniönämndens nya 

ordförande Denina Björklund, för att lägga grunden till att jobba TILLSAMMANS för samma mål.   

 

Under maj-juni planerades ett Pro Iniö blad, som delades ut till alla hushåll på Iniö samt fanns att få på 

viktiga platser på Iniö. Rolf Laurén samt föreningens ordförande och sekreterare samlade ihop sponsorer 

samt sammanställde bladet, som fick ett bra mottagande. Totalt 500 st blad trycktes och alla gick åt, 

inkomsterna för bladet var 1.200 € och utgifterna 422,50 € vilket gav föreningen extra klirr i kassan på 



755,26 €. I bladet fanns en tävling och de tre lyckliga vinnarna var Erik Grandell, Jasper Blomqvist samt 

Mona Nygård. Vinsterna använde vinnarna i Salong Klippan samt Thai Restaurangen i Bruddalsviken. 

Företagen som sponsrade var nöjda med bladet, flera företagare utanför Iniö sade sig gärna sponsra ett 

liknande blad för en god sak i framtiden. De beslöts även att ett liknande, men gärna lite tjockare blad 

kunde börja planeras inför nästa år med Rolf Laurén som dragare.  

 

Föreningen Iniö Deltidsboende bjöd in föreningen till deras sommarmöte den 18.07.2017 för att berätta 

om Pro Iniös verksamhet. Föreningens ordförande och sekreterare deltog i mötet. 

 

Föreningen sålde fisksoppa vid Iniö Folks familjekonsert med Sås & Kopp vid Norrby hamn lördagen den 

29.07.2017. Totalt såldes drygt 100 portioner fisksoppa, inkomsterna var 545,90 € samt utgifter 70 € 

vilket gav totalt 475,90 € i föreningens kassa. Flera företag på Iniö var med och sponsrade tillställningen 

med produkter och arbetstid.  

 

Lördagen den 12 augusti ordnades allsång vid Björklunds Båtslip, bland annat Lasse von Hertzen, Kiureli 

Sammallahti och Valtteri Bruun medverkade. Iniö Folk & Seppo Bruun hade gjort ett sånghäfte till 

föreningen. Totalt var det 33 st inbetalda på allsången, inkomsterna var 165 € samt utgifter 351,51 € 

vilket totalt gav ett minus i föreningens kassa på 186,51 €. Björklunds Båtslip var nöjda med 

tillställningen trots det låga deltagarantalet p.g.a. dåligt och regnigt väder samt krock med ”Houtskärs-

träffen”. Restaurangen vid båtslipen hade under allsången öppet sista veckoslutet och önskade även att 

en liknande tillställning gärna kunde ordnas som avslutning på säsongen under inkommande 

verksamhetsår i samarbete med föreningen. 

 

Skärgårdsverkstaden, Iniös Framtid, senare även kallad Framtidens Iniö ordnades måndagen den 

09.10.2017 i Församlingshemmet. Träffen ordnades i samarbete med yrkeshögskolan Novia, Archipelago 

Business Development, European Regional Development Fund, Interreg Central Baltic, Pargas Stad, Iniö 

Nämnden samt Pro Iniö r.f./r.y. Till verkstaden kom totalt 49 vuxna och 11 barn = 60 invånare och 

deltidsboende, som hade olika workshoppar och brainstorming kring möjligheterna på Iniö idag och i 

framtiden.  

 

Yrkeshögskolan Novias studerande gjorde en marknadsanalys inklusive en enkät för Pro Iniö r.f. som 

behandlade ”hur gör man skärgårdskommunen Iniö mera attraktiv för yngre” samt ”hur resonerar 

utflyttade unga f.d. Iniöbor i åldern 18-35 kring att flytta tillbaka till Iniö? Vad behöver de för att fatta 

beslut om att flytta tillbaka”. 56 st personer i åldern 18-35 som har bott eller bor i Iniö fick enkäten och 

20 st svarade. Resultatet från marknadsanalysen visade, att det största problemen med att flytta tillbaka 

till Iniö, har med bostadsbristen och arbetsplatser att göra. 

 

Yrkeshögskolan Novia jobbar även med ett projekt ”service design” för Iniö som startar i februari 2018. 

 

Nordiska skärgårdssammarbetet (NSS) kontaktade Pro Iniö i slutet av året angående ett projekt, där 

Aalto Universitet i Finland och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm kommer att planera förmånliga 

hyresbostäder för skärgårdsdelarna i Åboland, Åland och Stockholm. Iniö kommer att vara med som 

referens i detta pilotprojekt, som startar i januari 2018. 

 



Föreningen bidrog med ekonomiskt stöd (100 €) till självständighetsfesten för Finland 100-år som 

ordnades 5.12.2017. 

 

Föreningen försökte även få rättigheterna att sälja den gamla ”Iniö vimpeln” men under det gångna 

verksamhetsåret lyckades föreningen inte med detta, men arbetet fortsätter under år 2018. Flera 

ortsbor samt deltidsboende har visat intresse av att få köpa vimpeln och det skulle ekonomiskt vara en 

viktig produkt för föreningen att sälja. 

 

6.3.2018 

Pro Iniös Styrelse 


