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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

 Pro Iniö grundades den 23.4.2017.  Denna årsberättelse presenterar föreningens 

 femte verksamhetsår. 

 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

 Vid årsmötet den 10.4.2021 valdes: 

 Ordförande Rolf Laurén 

 Styrelsemedlemmar, ansvarsuppgifter och antal år för invalet 

 Riitta Seppälä, viceordförande, 2 år 

 Elisabeth Dahla, sekreterare, 1 år 

 Seppo Bruun, 2 år 

 Rosanna Blomster, 2 år 

 Barbro Lindholm, 1 år 

 Jukka Pakarinen, 1 år 

 Elina Rankio, 1 år, ersättande medlem, kassör 

 Harri Markkula, 2 år, ersättande medlem 

 

 Medlemmar 

 Föreningen har under 2021 inte fått nya medlemmar.  Vid årets slut var 
 medlemsantalet 100 vanliga medlemmar och en stödjande medlem. 

 

 Ekonomi 

 I början av verksamhetsåret fanns det 7714,57 euro på föreningens bankkonto, i slutet 
 7917,94 euro. I lager finns 13 osålda T-skjortor och 19 osålda lippisar. Största 
 intäkterna kom från Pro Iniö-bladet 916 € och verksamhetsbidraget 2500 € från 
 Svenska Kulturfonden. Största utgiftsposterna under året var kostnaderna för 
 de nya vimpelpaketen till Flagmore 1220 € och kostnaderna för Pro Iniö lippisar och T-
 skjortor 1177 €.  

 Möten 

 Styrelsen har hållit 6 officiella möten under året 2021 (16.1, 13.3, 10.4, 15.5, 21.8 och 
 13.11.2021). Styrelsen har hållit kontinuerlig kontakt via mejl.  

 Årsmötet hölls den 10.4.2021 i Församlingshemmet 



 VERKSAMHET UNDER ÅRET 

 

 Nomad-Appens användning fortsatte under året med ca 1570 besökare, totala 
 antalet besökare från början är 10 153. Cykelvideon, där Elina Rankio cyklar från 
 Kannvik till Dalen öppnades ca 900 gånger under året. Pro Iniö videon på engelska 
 deltog i virtualmässan SXSW South by Southwest, USA, Texas, Austin den 16-20.3.21 i 
 kategorin natur och kultur. 

 

 Sommartidningen, var 24-sidig och gavs ut i 3000 exemplar. Nytt för året var att 
 tidningen distribuerades i 5 postlådor, inskaffade för ändamålet och som placerades i 
 Norrby (3), Söderby (1) och i Keistiö (1). Tidningen distribuerades dessutom till alla 
 postlådor i Iniö, till förbindelsebåtarna, olika företag på Iniö och placerades vid ställen 
 där det rör sig mycket folk, även i Gustavs och Taivassalo. I början av december gav 
 Pro Iniö ut en  8-sidig Jultidning i 150 exemplar, som delades ut till alla postlådor i Iniö. 
 På första sidan fanns en kupong att klippa ut. Med den bjöd Pro Iniö på julkaffe/Trip + 
 bulle på Cafe´Gamla Banken. 

 

 Vimplarna. Som en nyhet för året såldes väggstång-vimplar. Vimpelpaketet består av 
 en 1,3 meter lång väggstång, en Iniövimpel + en Finska flaggan-vimpel. Under 
 året såldes 0 långa vimplar, 12 korta, 10 vimpelpaket och 1vimpelpaket gavs till 
 Iniö lanthandel, som 100 - årsgåva. 

 

Lippisar och T-skjortor. Pro Iniö lät tillverka egna lippisar (30 st) och T-skjortor (20 st), 
vilka såldes huvudsakligen vid torgboden Coffe´ Box på Norrby torg. Sammanlagt 
såldes 11 lippisar och 7 T-skjortor under året. 

 

 I maj beslöt föreningen inrätta ett Pro Iniö-stipendium a´50 € till elev i Iniö skola 
 med motiveringen ”Gott vän- och kamratskap”. Beslöts också att eftersom de 300€ 
 som föreningen donerade till Iniö skola 2020, inte kunde användas pga rådande 
 pandemi, så kan pengarna i stället användas för samma syfte år 2021.  

 

 Laxsoppsförsäljningen, som var planerad till den 24.7 och allsångstillfället med Lasse 
 von Hertzen, som var planerat till den 1.8. måste inhiberas pga rådande pandemi. 

 

 Strandbodarna. Projektet att snygga upp och måla strandbodarna måste skjutas fram 
 till år 2022 pga rådande pandemi.  

 

 I augusti beslöts att Pro Iniö sponsorerar 8 st T-skjortor till de aktiva medlemmarna i 
 Iniö FBK, en utgift på 156€. 

 



Naturstigen. Pro Iniö putsade upp och förbättrade naturstigen under året med bl.a. 
spångbräden,  skyltar, avfallskärl, gästbok mm. Före slutet av september var allting 
bortfört, på markägares begäran. 

  

 Under ”de äldres vecka” bjöd Pro Iniö på festlunch och middag fredag-lördag den 
 23-24.10 till alla som bor på Aftonro och lägenheterna där. Initiativet var mycket 
 uppskattat och tanken är att det ska bli en tradition. 

 

 Projektet Jackois kvarn är oförändrad. Riitta skickade den 1.2. en rapport till Pargas 
 kyrkliga samfällighets fastighetschef Jim Karlsson, men inget svar erhölls under året.  

 

 Inflyttningslots, dvs Åbolands skärgårdsstiftelses samarbetsprojekt med Pro 
 föreningar körde igång under året. I Iniö svarar Gun-Viol Toivo på frågor om Iniö och 
 diskuterar med personer, som tar kontakt och funderar på att flytta ut till skärgården. 

 

 Den 21.11. avled föreningens ordförande Rolf Laure´n oväntat och viceordförande 
 Riitta Seppälä skötte under resten av året ordförandes uppgifter. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 


