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Närvarande: styrelsemedlemmar 2019 7st, föreningsmedlemmar 3st. 
Riitta S., Rolf S., Rolf L., Seppo B., Elina R., Mona B., Harri M., Jukka P., Barbro L., & Bo L. 

 
 

§ 1 Mötets öppnande och beslutsförhet 

 Ordförande Rolf Schwartz öppnade mötet kl. 17:34 och hälsade alla välkomna. 

Konstaterades, att mötet sammankallats enligt föreningens stadgar samt är beslutfört. 

 

§ 2 Val av mötesfunktionärer 

Ordförande: Rolf Schwartz 

Sekreterare: Elina Rankio 

Protokolljusterare/rösträknare: Rolf Laurén och Riitta Seppälä. 
 

§ 3 Fastställande av föredragningslistan 

  Föredragningslistan godkändes. 
  

§ 4 Verksamhetsberättelse 2019 

  Verksamhetsberättelsen presenterades av Rolf S. och godkändes. 
 

§ 5 Bokslut 2019 

Elina R. nämnde de viktigaste punkterna i bokslutet, och föreningen kunde konstatera 

en vinst på 2762,67 €.  

Diskuterades låga intresset att betala medlemsavgifter. Styrelsen hade 2019 printat ut 

en medlemsfaktura och bifogat den mellan Pro Iniö Bladet, som delades ut till alla 

postlådor i Iniö. Berättades även, att 2020 man redan printat ut en medlemsfaktura i 

februari och distribuerat enskild den till alla postlådor i Iniö, för att få den se ut mera 

som en faktura. 
 

§ 6 Verksamhetsgranskningsberättelse 2019 

Rolf S. läste granskningsberättelsen, där det inte fanns något att anmärka i bokföringen 

eller bokslutet. 
 

§ 7 Beslutandet om ansvarsfrihet för styrelsen 2019 

 Föreningsmedlemmarna beslutade om ansvarsfrihet till styrelsen 2019. 
 

§ 8 Verksamhetsplan 2020 

Rolf S. presenterade verksamhetsplanen 2020 och beklagade över de inhiberade 

evenemangen. En lista på ärendena:  

- Bygga & Bo mässa i Åbo i februari, där föreningen deltog med egen broschyr av 

hyresobjekt i Iniö. Med fanns en tävling, som innehöll frågor om Iniö-kännedom, och 

intresse av att flytta till Iniö. En vinnare lottades ut bland alla svar, och vinnaren fick 
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presentkort postade till sig. De som hade svarat ”ja” och ”kanske” på frågorna om 

inflyttning fick sig post av föreningen, där man berättade om möjligheterna på Iniö. 

-   Strandbodarnas projekt flyttas till 2021 fast allt var färdigt planerat. 

-   Vindmöllan väntar också på ett senare tillfälle. 

-   Kyrkbåtsrodden som var planerad i maj inhiberades. 

-   Laxsoppan och allsången blir inte av. 

-   I vårens möte sade föreningen nej till Mervi S. förfrågan om intresse till att bygga en 

minnessten åt Dora S., men försedde henne med en idé om att byta stenen till en 

bänk och på så sätt kunna få bättre mötande av andra. Idéen hade förverkligats i 

början av juni, och bänken får ett eget kartmärke i Nomaden. 

-   Pro Iniö Bladet blir färdigt till midsommarveckan och skall vara 28 sidor. 

-   Nomaden uppdateras årligen, finns 2 nya kartmärken för tillfället. 

-   Iniövimpelns försäljning fortsätter. Behöver ännu inte beställas nya under 2020. 

-   Skjortor till funktionärerna skuffas vidare till 2021. 

-   Samarbete med Brändö, Gustavs och Tövsala i framtiden. 

-   Naturstigen har redan fått ett ansiktslyft av Riitta S. och Kaj E., och Onni från Kolko 

skall ännu fixa några saker där. 
 

§ 9 Budget 2020 

Mötesdeltagarna hade fått en kopia av budgeten 2020 och samtidigt läste Elina upp 

vissa anmärkningsvärda punkter, till exempel att vissa evenemang hade blivit 

inhiberade och genererar då ingen inkomst. Styrelsen hade också tidigare bestämt att 

stöda Iniöföretag under pandemin och inte fakturera Nomadens årsavgifter, bara 

grundandet för nya märken. Noterades, att tack vare Kulturfondens stöd kommer Pro 

Iniö att klara sig trots pandemin. 
 

§ 10 Fastställande av medlemsavgiften för år 2020 

 Förslagna medlemsavgifter godkändes: 

 - Medlemsavgift 10 €/person/år 

 - Stödande medlem 50 €/person/år 

  Målet är att komma upp till åtminstone 100 medlemmar.  
 

§ 11 Val av ordförande för 2020 

 Rolf Schwartz valdes enhälligt som föreningens ordförande. 
 

§ 12 Val av styrelsemedlemmar 2020 för dem i tur att avgå eller som avsagt sig 

 Ordinarie medlemmar: 

  Riitta Seppälä (1 år) 

  Elisabeth Dahla (2 år) 
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  Barbro Lindholm (2 år) 

  Rolf Laurén (2 år) 

  Seppo Bruun (1 år) 

  Jukka Pakarinen (2 år) 

 Ersättande medlemmar: 

  Elina Rankio (2 år) 

  Harri Markkula (1 år) 

§ 13 Val av verksamhetsgranskare samt ersättande verksamhetsgranskare för år 

2020 

  Verksamhetsgranskare: Lotta Söderlund 

  Verksamhetsgranskare ersättare: Mona Björkman 

§ 14 Övriga ärenden 

  Nya medlemmen Jukka P. presenterade sig själv. Han föreslog att föreningen borde ha 

något mera konkret att ge åt medlemmarna som skulle motivera att betala 

medlemsavgift, till exempel en pins. Det tyckte andra också att man skulle kunna 

planera. 

 Barbro L. anmälde sitt intresse för inflyttning och påpekade dess betydelse. Hon 

föreslog också att posta infoblad till iniöbor om att Iniö behöver mera inflyttning och att 

föreningen kan hjälpa med att kartlägga hus till salu och försöka locka köparna till Iniö. 

 Diskussion om inflyttningsexempel på Brändö och Utö. 

Seppo B. frågade om det någon gång har funnits eller planerats ett möte eller 

seminarium där alla föreningar och byalag var representerade. När Pro Iniö grundades 

hade det organiserats ett sådant möte, och nu måste man vänta pga. pandemin. 
 

§ 15 Årsmötets avslutande 

 Årsmötet avslutades kl. 18:42 

 

Iniö, 06.06.2020 

Underskrifter: 

 

 

___________________________  _______________________________ 

Rolf Schwartz, ordförande   Elina Rankio, sekreterare 

 

 

___________________________  _______________________________ 

Riitta Seppälä, protokolljusterare  Rolf Laurén, protokolljusterare 


