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Pro Iniö grundades 23.04.2017 och denna årsberättelse presenterar föreningens
4:e verksamhetsår.
ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Styrelsemedlemmar, ansvarsuppgifter och antal år, som personerna är valda för:
Rolf Schwartz, ordförande, 1 år
Riitta Seppälä, viceordförande, 1 år
Rolf Laurèn, sekreterare, 2 år
Barbro Lindholm, medlem, 2 år
Elisabeth Dahla, medlem, 2 år
Jukka Pakarinen, medlem, 2 år
Seppo Bruun, medlem, 1 år
Elina Rankio, ersättare, kassör, 2år
Harri Markkula, ersättare, 1 år
Lotta Söderlund, verksamhetsgranskare
Mona Björkman, ersättare för verksamhetsgranskare
Medlemmar
Föreningen har under 2020 fått 20 nya medlemmar, vilket har ökat
medlemsantalet till 100 vanliga och 1 evighetsmedlem. Under 2020 fanns inga
stödande medlemmar.
Ekonomi
I början av verksamhetsåret fanns det 8083,35 euro på föreningens bankkonto, i
slutet 7714,57 euro. De största inkomsterna kom från Pro Iniö-bladet och
verksamhetsbidraget från Svenska Kulturfonden. Största utgiften var deltagandet
på mässan Bygga & Bo i Åbo mässhall.
Möten
Styrelsen har haft 5 officiella möten under 2020 (18.01.2020, 29.05.2020,
06.06.2020, 22.08.2020 och 10.10.2020) och haft tät kontakt via mail året runt.
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VERKSAMHET UNDER ÅRET
Styrelsen fortsatte sitt arbete från senhösten och vintern 2020. Det beslöts att
Pro Iniö skulle deltaga i fritidsmässan Bygga & Bo i Åbo mässhall tillsammans
med Pargas stad. Mässan arrangerades på veckoslutet 7.- 9.2.2020.
Till mässan trycktes en broschyr om Iniö och en publiktävlingsblankett. Pro Iniö
lottade ut en vinnare bland alla svarskuponger. Vinnaren vann ett veckoslutspaket
på Iniö under valfri tid, både med logi och middagar. Cirka 500 kuponger
inlämnades.
Projektet med att snygga upp båthusen i Norrby är fortfarande på paus pga. covid
19 pandemin.Först flyttades projektet till augusti 2020 och sedan till våren 2021.
Läget för vårens projekt, ser tyvärr ut att det måste flyttas till våren 2022.
Ingen laxsoppsförsäljning på Iniö torg och allsångsdag i Båtslipen kunde
arrangeras pga. rådande pandemin.
Iniö naturstig har genomgått en hel del förbättringar. Bl.a. har vägvisarna på
träden målats, örnen är reparerad, putsade och reparerade infotavlor, trimmat och
sågat snår och trädtoppar som legat på stigen. Till utkikstornet har det tillverkats
en ny skylt av armbandsfyndet. Skadorna efter Aila-stormen bör åtgärdas.
Föreningen fortsatte att sälja Iniö-vimplar. Kvar finns (31.12.2020) 19 st.
Pro Iniö donerade 300 euro till föreningen Hem och Skola till barnens skolresor
och dyligt. Men eftersom inga resor har kunnat ordnas har donationen inte
använts. Iniötavlor gavs till Iniö skola och Aftonro.
Nomad-Appens användning fortsatte detta år med c. 2082 nya besökare, som
öppnat Iniö kartan. Totala antalet besökare från starten tills är 6997 st.
Två stycken kartmärken har tillkommit.
Nytt i Nomaden är en förevisningsvideo som filmats med Elina Rankio,som
cyklade från Kannvik till Dalen. Under färden stannade hon vid sevärdheter,
restauranger, cafèr, butiken mm. I arbetsteamet deltog Maria Hall, Håkan Rosenqvist, Elina Rankio, Vilma Jaakkola, Riitta Seppälä och Kaj Ekström. Videons
längd är 9 minuter. Första versionen sågs 13.9.2020. Nu kan videon ses i Iniö
nomadi Kannvik/Dalen och på YouTube.
Projektet Jackois kvarn är helt oförändrad, eftersom något svar från Iniö kapellförsamling (museiverket) inte ännu erhållits om kvarnens eventuella placering på
församlingens mark.
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Pro Iniö-bladet gavs ut i början av juni och blev i år 28 sidor. Intressanta artiklar
och läsning av deltidsboare runt Iniö publicerades. Tidningen distribuerades till
alla postlådor i Iniö och fanns vid förbindelsebåtarna och olika företag på Iniö.
I slutet av november utgav Pro Iniö en 8-sidig jultidning med annonser mest från
Iniö, samt en artikel om färjtrafiken i Iniö 2023. Tidningen delades till alla iniöbor.
Pro Iniö hade två stycken helsidesannonser i Åbo Underrättelser 17.9.2020 (stordelning till 60.000 hushåll och 3.10.2020 (normal delning). Sex stycken sponsorer
skaffades som betalade hela kostnaden. Huvudmålet med annonserna var att få
nyinflyttning till Iniö. Resultatet var inte det bästa, bara 1 person kontaktade
föreningen om en hyresbostad.
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