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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

Pro Iniö grundades 23.04.2017 och denna årsberättelse presenterar föreningens 3:e 

verksamhetsår. 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Styrelsemedlemmar, ansvarsuppgifter och antal år som personerna är valda för: 

Rolf Schwartz, ordförande, 1 år, 

Riitta Seppälä, viceordförande, 2 år 

Elina Rankio, sekreterare, 1 år 

Mona Björkman, kassör, 2 år 

Rolf Laurén, medlem, 1 år,  

Harri Markkula, medlem, 2 år,  

Seppo Bruun, medlem, 2 år,  

Janne Gröning, ersättare, 2 år,  

Jens Jensén ersättare, 1 år 

Lotta Söderlund, verksamhetsgranskare 

Sari Karrila, verksamhetsgranskare ersättare 

Medlemmar: 

Föreningen har under 2019 fått 13 nya medlemmar, vilket har ökat medlemsantalet till 80 

vanliga och 1 evighetsmedlem. Under 2019 fanns inga stödande medlemmar. Problematiskt 

för föreningen har varit obetalda medlemsavgifter, av alla medlemmar har bara 37 betalat 

sin medlemsavgift.  

Ekonomi 

I början av verksamhetsåret fanns det 5190,68 € på föreningens bankkonto, i 

slutet 8083,35 €. Största inkomstkällan var igen Pro Iniö-bladet och dess reklamplatser. 

Största utgiften var den i år byggda hemsidan. 

Arbetsgrupper 

Föreningen har under säsongen 2019 haft 8 arbetsgrupper: 

1 Medlemmar 

2 Invånare, inflyttning, bostäder & arbetsplatser 

3 Evenemang & upplevelser 

4 Turism 

5 Kultur, tradition & historia 

6 Natur, miljö & hållbar utveckling  

7 Marknadsföring, kommunikation & teknik 

8 Reklambladet. 

Möten 

Styrelsen har haft 4 officiella möten under 2019 (17.03.2019, 24.05.2019, 14.09.2019 och 

02.11.2019), och haft tät kontakt via mejl året runt. Arbetsgrupperna har haft egna träffar. 
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VERKSAMHET UNDER ÅRET 

Styrelsen fortsatte sitt arbete från senhösten och vintern 2018 med planeringen av hemsidan 

under vintern och våren 2019, samlade in material och idéer, och med hjälp av Jari Liitola och 

sin firma Pikku Apurit i Tövsala publicerades hemsidan i början av juni. 

I april 2019 deltog Iniös Nomad-platser i Visit Finlands My Stay-uttagning. I juni fick vi veta, 

att från Iniö-rutten valdes Björklund Båtslip till Visit Finlands My Stay -servicekatalog. 

Björklund Båtslip uppfyllde de kriterier som krävdes. 

På hösten fick vi nyheter om att WTM, World Travel Market, hade valt Citynomaden och 

rutten för Iniö skärgård till en av sina finalister. Vi var med bland de fem bästa i serien "Best 

Digital Influencer Campaign". Den 5 november fick vi veta att vi delade 3:e platsen med 

British Virgin Islands och Nassau, vinnaren var Antigua och Barbuda, och silver fick Abu 

Dhabi. Iniö var den okända aktören för många, och hoppas att vi nu via tävlingen har fått 

mycket publicitet runt världen. 

I samband med WTM-nyheten organiserades den 8.10. en presskonferens på Café Gamla 

Banken, och Iniö nämndes sedan två gånger i Åbo Underrättelser pga. tävlingen (9.10.2019 

och 12.11.2019). 

Nomad-Appens användning fortsattes i år med c. 2100 nya konsumenter som öppnat kartan 

på Iniö och nästan 400 som hade sedan öppnat rutten vid tiden för WTM-tävlingen. Under de 

två verksamma åren har vi då nått cirka 4500 personer via Nomaden. Andra byar och 

kommuner har blivit inspirerade av framgången på Iniö och Pro Iniö har blivit kontaktad för 

referenser. I år har till exempel Pargas haft en Julmarknad-rutt.  

Föreningen fortsatte också att sälja Iniö-vimplar, i år såldes dock betydligt färre än ifjol. Kvar 

finns 28 st. 

Pro Iniö-bladet för år 2019 gavs ut i juni, och blev i år 20 sidor rikligt med text och bilder. 

Även upplagan höjdes från året innan, dvs 1500 exemplar blev tryckta och distribuerades till 

alla postlådor i Iniö och fanns vid förbindelsebåtarna och olika företag på Iniö. I bladet fanns 

mycket lokal-info, tex om företag och föreningar på Iniö och sommarens händelsekalender. 

Föreningen sålde själv några reklamplatser i bladet, men största delen tog Aboprint och Rolf 

L. hand om, vilket lättade på föreningens arbete på annonserna. 

I samband med Iniö Folks Familjekonsert 26.07.2019 var Pro Iniö på plats och sålde 108 

portioner Lolas Laxsoppa. Pro Iniö donerade en del av inkomsten till Iniö Folk för att betala 

för familjekonsertens artister. 

Innan skolorna började igen på hösten kom 16 personer med på Allsången, som 

organiserades på Björklund Båtslip den 11.08.2019. Det ösregnade redan innan det skulle 

sjungas, och det slutade först mot slutet av tillställningen, vilket säkert minskade intresset 

mycket. Deltagarna fick sig en kaffe med bulle vid betalning av inträde. Björklund Båtslip 

sponsrade för kaffe. 

Pro Iniö sponsrade Iniö Hem o Skola-föreningen med 300 € till barnens skolresor och dylikt. 

De använde hälften av summan under hösten på en resa till Heureka, och skall använda 

resterande 150 € vid nästa skolresa. 
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Vice ordförande Riitta S. presenterade ett nytt lokalt projekt till styrelsen i årsmötet – Jackois 

väderkvarnen från 1736 och dess renovering och restaurering. Vi fick veta att kvarnen är 

Finlands 4:e äldsta i en viss variant av kvarn och skyddat under Museiverket. Pro Iniö har fått 

hjälp av arkitekten Kirsti Horn samt arkitekten Anitta Pentinmikko och ingenjören Juhani 

Pentinmikko från att värdera behovet och planeringen av restaureringen, samt ansökan om 

stödpengar från Kulturfonden. Det uppskattades att hela restaureringen skulle kunna kosta 

upp till 40 000 €.  

I väntan av beslut skyddades kvarnen med presenningar donerade av Rolf S. och uppsatts av 

talkokrafter den 2 oktober. 

Fredagen 8.11. besökte forskare Paula Saarento Iniö och bekantade sig med Norrbystranden, 

alla bodar till vänster om hamnen mm. Representanter från Norrby fiskelag deltog. Saarento 

var där för att utvärdera miljön och fundera på idéer att uppigga omgivningen. 

18.1.2020 

Pro Iniös Styrelse 


