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Pro Iniö rf/ry 
 

Ordinarie föreningsmöte 
Protokoll  
 
Datum: lördag 10.04.2021 kl. 15.26 – 15.59 
Plats: Församlingshemmet, Norrby, Iniö 
 
Närvarande: 
 
Styrelsemedlemmar: 
Rolf Lauren    Riitta Seppälä  Rolf Schwartz 
Seppo Bruun   Barbro Lindholm  Jukka Pakarinen 
Elina Rankio (kassör) Elisabeth Dahla (Teams) Harri Markkula (Teams)  
 
Föreningsmedlem: 
Mona Nygård 
 
   § 1 Mötets öppnande och beslutsförhet 
    Ordförande Rolf Schwartz öppnade mötet kl. 15.26 och hälsade alla 
    välkomna. Konstaterades, att mötet sammankallats enligt föreningens
    stadgar samt är beslutbart. 
 
   § 2 Val av mötesfunktionärer 
    Ordförande: Rolf Schwartz 
    Sekreterare: Rolf Laurén 
    Protokolljusterare/rösträknare: Elina Rankio och Riitta Seppälä 
 
   § 3 Fastställandet av föredragningslistan 
    Föredragningslistan godkändes. 
 
   § 4 Verksamhetsberättelse 2020 

Verksamhetsberättelsen presenterades av Rolf Schwartz och 
godkändes. 

 
   § 5 Bokslut 2020 
    Elina Rankio redogjorde de viktigaste punkterna i bokslutet och 
    föreningen kunde konstatera en vinst på 96,67 €. 
 
   § 6 Verksamhetsgranskningsberättelse 2020 

Rolf Schwartz läste verksamhetsgranskningsberättelsen, där det inte 
fanns något att anmärka i bokföringen eller bokslutet. 

 
   § 7 Beslutandet om ansvarsfrihet för styrelsen 2020 
    Föreningsmedlemmen beslutade om ansvarsfrihet till styrelsen 2020. 
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.  § 8 Verksamhetsplan 2021 
    Rolf Schwartz presenterade verksamhetsplanen för år 2021. 
    I maj månad beställer föreningen skjortor, lippisar och pinsar. 
    Under april och maj iordningsställs Norrby naturstig i Pro Iniös regi. 
    I början av juni utkommer Pro Iniö tidningen, med en förstorad 
    upplaga på 3000 st. Från maj till december säljs vimpeln samt det nya
    vimpelpaketet aktivt. 
 
    Under tiden maj – december skall Pro Iniö värva nya medlemmar - 
    målet är 100 nya medlemmar. I december utkommer en jultidning. 
    Om Coronarestriktionerna tillåter, kommer föreningen att sälja vimplar, 
    pikéskjortor, T-skjortor, lippisar och pinsar på Iniö torg. Servering av 
    laxsoppa på Iniö torg i slutet av juli samt ordna allsång på båtslipen i
    mitten av augusti. 
 
   § 9 Budget 2021 
    Mötesdeltagarna hade fått en kopia av budgeten 2021 och samtidigt 

läste Elina Rankio upp vissa punkter, till att vissa evenemang hade 
blivit inhiberade och inte då ger någon inkomst. Noterades dock, att 
tack vare Svenska Kulturfondens stöd, kommer Pro Iniö att klara sig 
trots pandemin. 

 
   § 10 Fastställande av medlemsavgiften för 2021 
    Förslagna medlemsavgifter godkändes: 

– Medlemsavgift: 10 €/person/år 
– Stödande medlem: 50 €/person/år 

 
   § 11 Val av ordförande för 2021 
    Rolf Laurén valdes enhälligt som föreningens ordförande. 

 
§ 12 Val av styrelsemedlemmar för 2021 istället för dem som är i tur att 

avgå eller som avsagt sig 
     
    ORDINARIE MEDLEMMAR: 
    Riitta Seppälä  (2 år) 
    Seppo Bruun  (2 år) 
    Rosanna Blomster  (2 år) 
    Elisabeth Dahla  (1 år) 
    Barbro Lindholm  (1 år) 
    Jukka Pakarinen  (1 år) 
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    ERSÄTTANDE MEDLEMMAR: 
    Elina Rankio (1 år)  
    Harri Markkula (2 år) 
     
 

§ 13 Val av verksamhetsgranskare samt ersättande 
verksamhetsgranskare för 2021 

   Verksamhetsgranskare: Lotta Söderlund 
   Verksamhetsgranskare ersättare: Mona Björkman 
 
  § 14 Övriga ärenden 

– Barbro Lindholm anmälde sitt intresse för inflyttning och påpekade 
         dess betydelse för ett framtida Iniö. 

– Rolf Laurén påpekade om samarbetet med Brändö/Gustavs måste 
påbörjas. 

– Seppo Bruun önskade en gemensam träff med alla Iniöföreningar 
samt byalagen. 

– Det diskuterades och beslöts att Riitta Seppälä beställer 30 st. nya 
vimpelpaket innehållande 1,3 m stång (som skruvas på en vägg), 
1 st. vimpel (35 x 110 cm) samt en Finlands flagga. Försäljnings- 
priset är 70 €. 

– Angående renovering av naturstigen skall offert begäras av 
Lundell Stugservice. 

– En inventarielista skall göras över allting föreningen äger. 
Även en printer skall införskaffas. 

 
  § 15 Mötets avslutande 
   Mötet avslutades kl. 15.59. 
 
 
  Iniö 30.04.2021 
 
  Vid protokollet: 
 
 

________________________  ________________________ 
  Rolf Schwartz, ordförande    Rolf Laurén, sekreterare 
 
 
 

________________________  ________________________ 
  Elina Rankio, protokolljusterare  Riitta Seppälä, prokolljusterare 


