
Pro Iniö rf/ry 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

Datum: 23.4.2022 kl 13:00  

Plats: Villa Högbo, Norrby, Iniö 

Närvarande: 6 styrelsemedlemmar (av vilka en på Teams), 2 föreningsmedlemmar.         

Riitta Seppälä, Seppo Bruun, Rosanna Blomster, Jukka Pakarinen, Elisabeth Dahla och Barbro 

Lindholm (på Teams). Elsa Bruun och Pia Kianne. 

 

§1 Mötets öppnande och beslutsförhet 

 Seppo Bruun öppnade mötet kl. 13:05 och konstaterade det vara beslutsfört 

§2 Val av mötesfunktionärer  

 Ordförande: Seppo Bruun 

 Sekreterare: Elisabeth Dahla 

 Protokolljusterare/rösträknare: Riitta Seppälä och Barbro Lindholm 

§3 Fastställande av föredragningslistan 

 Föredragningslistan godkändes. 

§4 Verksamhetsberättelse 2021 

 Verksamhetsberättelsen lästes upp av Elisabeth och godkändes. 

§5 Bokslut 2021 

 Seppo Bruun redogjorde för de viktigaste punkterna i bokslutet och kunde 
 konstatera att föreningen har gjort en vinst på 769,81 €.  

§6 Verksamhetsgranskningsberättelse 

 Verksamhetsgranskningsberättelsen lästes upp där det inte fanns något att 
 anmärka i bokföringen eller bokslutet. Verksamhetsgranskare Lotta Söderlund 
 tillade ett brev till styrelsen, som lästes av Elisabeth och bifogas protokollet. 

§7 Beslutande om ansvarsfrihet för styrelsen 2021 

 Föreningsmedlemmarna beslutade om ansvarsfrihet till styrelsen 2021. 

 

 

 



§8 Verksamhetsplan 2022 

 Seppo redogjorde för de viktigaste punkterna i verksamhetsplanen för 2022. En 
 ny satsning i sommar blir att föreningen i samarbete med föreningen Iniö 
 deltidsboende rf. arrangerar en konstutställning i Snäckan under juli månad. 
 Emma Salokoski ställer ut tavlor och håller en konsert i samband med 
 vernissage den 5.7. 

 Föreningen arrangerar försäljning av Lolas laxsoppa i samband med 
 familjekonserten med Sås och Kopp och duon Les Martinez vid torget i Norrby 
 den 30.7. 

 En sommartidning ges ut med distributionsdatum den 1.6. 

 Nomaden uppdateras fortsättningsvis. 

 Föreningen fortsätter sälja vimplar och vimpelpaket, lippisar och t-skjortor. 

  

§9 Budjetplan 2021 

 Seppo redogjorde för budjetplanen inför 2022. Noteras att alla projekt kan 
 genomföras trots att Pargas stad vid tidpunkten för årsmötet inte hade lovat ge 
 bidrag till utgifter för konserten med Emma Salokoski. Annonsintäkterna väntas 
 täcka utgifterna för Pro Iniös sommartidning. Styrelsemedlem Jukka 
 Pakarinen lovade på årsmötet bidra till konsertutgifterna med 500 euro. 
 Föreningen ersätter utgifterna för konserten den 30.7 på torget i Norrby med 
 Sås och Kopp och duon Les Martinez med gåvopengarna som är öronmärkta för 
 barnkultur. Företagarna betalar också detta år 50€ per märke i Nomaden.
  

§10 Fastställande av medlemsavgiften för år 2022 

 Föreslagna medlemsavgifter godkändes: 

- Medlemsavgift: 10€ / person / år 
- Stödjande medlem: 50€ / person / år 

§11 Val av ordförande 2022 

 Seppo Bruun valdes enhälligt till föreningens ordförande 

§12 Val av styrelsemedlemmar för 2022 i stället för dem som är i tur att avgå eller 
 som lämnar sin plats i styrelsen. Styrelsemedlemmar som fortsätter, nyval. 

 ORDINARIE MEDLEMMAR: 

- Elisabeth Dahla (2 år) 
- Barbro Lindholm (2 år) 
- Jukka Pakarinen (2 år) 
- Riitta Seppälä (1 år) 
- Rosanna Blomster (1 år) 
- Anitta Pentinmikko (1 år) (nyval, ersätter Seppo Bruun) 



 ERSÄTTANDE MEDLEMMAR: 

- Elina Rankio (2 år) 
- Harri Markkula (1 år) 

 §13 Val av verksamhetsgranskare och ersättande verksamhetsgranskare för 2022 

 Verksamhetsgranskare: Jukka Torikka  

 Verksamhetsgranskare, ersättare Mona Björkman 

 

§14 Övriga ärenden 

 Jukka Pakarinen föreslår att varje styrelsemedlem under året försöker få minst 
 en ny medlem till föreningen. Förslaget vinner understöd. 

§15 Mötets avslutande 

 Årsmötet avslutades kl. 14:03 

 

 

 

 

 

Seppo Bruun, ordförande   Elisabeth Dahla, sekreterare 

 

 

 

Riitta Seppälä, protokolljusterare  Barbro Lindholm, protokolljusterare 

  

  

 

  

  

  

 

 

 



 

 

 

 


