Egnahemsföreningen i Dragsfjärd rf.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Året 2019 har varit händelserikt i föreningslivet. Den 31.12.19 var 585 hushåll medlemmar i Finlands
Egnahemsförbund och lokala hade 20 hushåll som medlemmar. Styrelsen har varit sammankallad till 7
”långa” möten, under dessa möten har behandlats 65 paragrafer.
Året började med att vi för första gång sände ut vårt infoblad i elektronisk form. Ännu hade vi inte allas
e-postadresser så vi har postat ut till medlemmar som begärt infobladet via posten. I fortsättningen
kommer all information att sändas elektroniskt.
Vårt vårmöte den 21.03.19 på Strandhotellet fyllde upp lokalen, där träffades 52 medlemmar. Föreläsare
detta år var platschef Gabriella Mustonen från S-Rauta, Kimitoön, stort tack till henne.
Vårt höstmöte den 17.10.19 på Strandhotellet fyllde igen upp lokalen, där träffades 55 medlemmar. På
mötet togs upp styrelsens förslag till namnbyte från Egnahemsföreningen i Dragsfjärd rf till
Egnahemsföreningen på Kimitoön rf. Detta med motivering att vi är en hel ö och alla skall känna sig
välkomna med som medlemmar i föreningen. Höstmötesdeltagarna godkände detta, mötesplatsen skall
ändå alltid vara Dalsbruk, Ove Ekman var den medlem som framförde den önskan och så är detta nu
protokollfört.
Föreningens namn är nu godkänt vid patent och registerverket till Egnahemsföreningen på Kimitoön rf,
det namnet är vi stolta över.
Denna gång på mötet var föreläsaren Elmer Sulonen, som informerade om aktuellt inom juridiken, stort
tack till honom!
Vårt program under året :
21.03.19
Vårmöte på Strandhotellet
16.05.19
Skumsläckargranskningsdag
25.05.19
Söderlångvik sommaröppning
31.05.19
S-Rauta jippo dag, Kimito
08.06.19
Säsongsöppning i Dalsbruk
15.06.19
Sommarmarknad i Kärra
19-21-7.19 Tartu och Hansamarknaden där, 30 personer deltog
07.09.19
September Open
17.10.19
Höstmöte på Strandhotellet
15.11.19
Ikea, bussen var full
05.12.19
Julbuffé på Strandhotellet, 93 medlemmar deltog
Vi har alltså deltagit i 6 olika evenemang och marknadsfört vår fina förening, vi har fått massor god
feedback som vi alla kan känna oss stolta över.
I år ansökte vi från förbundet bidrag till översättning och kampanjer 500 € och vi fick detta beviljat.
Annonserna tär på budgeten varför vi var glada över denna summa.
Detta år hade vi igen tur att få en bra talkkari. Jerker Malm var vår talkkari från 11.03.19 – 11.09.19,
kommunen bistod med 2 månader extra, alltså fram till 11.11.19, vilket vi var tacksamma över. Jerker
Malm har varit omtyckt och gjort ett bra jobb, stort tack till Jerker.
I år har föreningen delat ut 2 st stipendier á 30 €, en till Dalsbruks lågstadieskola samt en till
Taalintehtaan ala aste. Kriteriet var elev som fått jobba hårt för sina vitsord.
Vi har i år investerat i en Canon laser printer/skanner/kopieringsmaskin. Vi konstaterade att vi behöver ta
så mycket kopior och Stig på Stigs kontor blev svettig då han såg sekreteraren komma inrusande genom
dörren var och varannan dag. Tack Stig för alla år du stått ut med mig.
Uthyrningen för maskiner och redskap inbringade i år hela 130 € vilket är rekord, hurra!!
På styrelsens vägnar, enligt uppdrag
Ann Laurén

