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1. Allmänt
Den huvudsakliga målsättningen för året var att genom utdelning av Leader-medel verkställa Programmet
för utvecklingen av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 inom ramen för föreningens
utvecklingsstrategi ”Skärgården - Aktivt välmående / Saaristo – Aktiivista hyvinvointia”.
Föreningen andra huvudsakliga mål var att driva Skärgårdshavets fiskerigrupp inom ramen för Finlands
operativa program 2014-2020 för Europeiska havs- och fiskerifonden. Den gällande strategin heter
”Vastuullisesti tuotettu kalaa lähivesiltä / Ansvarsfullt producerad fisk från närvattnen”.
Tyngdpunkter enligt verksamhetsplanen:
•
•
•
•
•
•
•

Projektaktivering
Kommunikationsåtgärder och utgående från resultatet i enkätundersökningen 2018
Marknadsföring och profilering (Leader-brandet regionalt i samarbete med Haloo Maaseutu projektet).
Fortsatt auditering i par med annan Leader-grupp (s.k. korsauditering) för främjande av
kvalitetsarbetet.
Utbildning och handledning av nya projekt.
Att nå ut till nya målgrupper genom att synliggöra ”Ungdoms-Leader”
Genomförande av eget projekt inom både landsbygds- och fiskerifonden

För projektstatistik och styrelsemedlemmarnas närmare uppgifter se Aktionsgruppens årsrapport till JSM
2019 (Bilaga 1).

2. Administration
2.1.

Styrelsen

Styrelsens sammansättning enligt trepartsprincipen:
Medlemmar
Offentliga sektorn
John Forsman
Petra Palmroos, ordförande
Kalevi Kallonen
Organisationerna
Max Andersson
Alex Sihvonen
Henrik Andersin
Privatpersoner
Christine Smeds
Johan Kinos
Satu Heinonen

Personliga ersättare
Katja Bonnevier
Mats Nurmio
Kirsi Lindroth
Kaj Haga
Micaela Jansson
Tapio Kordelin
Oliwer Bäcklund
Oskar Ekholm
Tom Lindqvist

Styrelsens kopplingar till respektive organisationer redovisas i trepartsblanketterna de fyllt i.
Som styrelsens ordförande fungerade Petra Palmroos och som viceordförande Kalevi Kallonen.
Verksamhetsledaren Emil Oljemark fungerade som styrelsens sekreterare för de två första mötena, och
därefter den nya verksamhetsledaren Minna Boström.
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Styrelsen sammanträdde totalt 10 gånger under året:
17.1. Restautrang Kamu, Pargas (8 styrelsemedlemmar/suppleanter)
30.1-1.2. epostmöte (8)
7.3. Villa Lande, Kimitoön, (6)
23.4. Köpmans, Nagu, (6)
6.6. PIF-center, Pargas, (6)
13.-20.6. epostmöte (8)
26.8. Lootholma, Gustavs, (5)
25.9. Villa Lande, Kimitoön, (8)
29.10. Matmalmen Eva, Pargas, (9)
26.11. Söderlångvik gård, Kimitoön, (8)
I styrelsemötena kunde ordinarie medlemmar och suppleanter delta samtidigt.
2.2.

Styrelsens arbetsgrupp

Styrelsen tillsatte ingen arbetsgrupp för projektbehandling utan tog linjedragningen att ordförande,
viceordförande och verksamhetsledaren, samt eventuellt övriga av styrelsen namngivna personer, vid behov
kan fungera som en arbetsgrupp för beredningen av ekonomiskt och verksamhetsmässigt omfattande
styrelseärenden. En dylik grupp bildades vid rekryteringen av den nya verksamhetsledaren, där
verksamhetsledaren Emil Oljemark, Petra Palmroos, och Kalevi Kallonen utsågs till intervjugrupp. Man tillsatte
även en grupp för behandling av Ungdomsleader ansökningar. Gruppen bestod av projektrådgivaren,
verksamhetsledaren och styrelsemedlem Alex Sihvonen. Projektrådgivaren fungerade som gruppens
föredragande och sekreterare.
2.3.

Revisorer, bokföring och betalningsrörelse

Föreningens revisor (revisorssuppleant) var Kari Niukko (KPMG). Bokföringen och löneräkningen sköttes av
Rantalainen Ab/ Agneta Nordman genom köptjänst. Betalningsrörelsen sköttes av föreningens personal via
internet.
2.4.

Medlemmar och föreningsmöten

Under året registrerades inga ändringar i föreningens medlemsantal. Per 31.12.2019 hade föreningen totalt
56 medlemmar, varav 25 personmedlemmar och 31 organisationsmedlemmar, plus de tre
medlemskommunerna.
Vårmötet hölls den 23.4.2019 på köpmans i Nagu. Totalt deltog 10 personer. Höstmötet hölls den 26.11.2019
på Söderlångvik gård på Kimitoön. Totalt deltog 11 personer. Vid årsmötena behandlades stadgeenliga
ärenden. På höstmötet 2018 valdes styrgruppen till fiskerigruppen för år 2019. Följande personer blev
invalda och fungerade som styrgrupp år 2019.

Offentliga
sektorn

Ordinarie medlem
Henry Engblom

Suppleant
Heikki Liede

Jari-Antti Hörkkö
Anne Virtanen

Olli-Pekka Mäki
Mika Siusluoto

Olavi Sahlstén
Markku Ketonen
Kaj Mattsson

Janne Antila
Olli Ylönen
Jani Ollikainen

Olof Lerche
Reima Salonen
Antti Forsman

Antero Eloranta
Leena Eskola
Simon Strömsund

Organisationer

Privatpersoner
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Styrgruppen sammanträdde sju gånger under år 2019 (två epostmöten).
2.5.

Personal och verksamhetsutrymmen

Kvantitativa mål / Resultat
Tillsvidare i kraft varande arbetsförhållanden: 3, varav kvinnor 2, personarbetsår: 3.
Tidsbundna arbetsplatser: Resultat
Arbetsplatser tillsvidare 3 varav 3 kvinnor,
Årsverken 2,67
Föreningen hade 4 personer anställda vid årsskiftet 2019-2020, och en timanställd städerska.
Personal under verksamhetsåret:
Emil Oljemark, verksamhetsledare, 100% arbetsförhållande (Verksamhetspeng 2018-2020), fram till 7.4 (med
semester medräknat)
Minna Boström, verksamhetsledare från 13.2.2019, 100% arbetsförhållande, (Verksamhetspeng 2018-2020)
Hanna Hermansson, projektrådgivare, 100% arbetsförhållande. (Verksamhetspeng 2018-2020)
Maria Saarinen, fiskeriaktivator, 100% arbetsförhållande (Fiskeriaktivering 2018-2019,
fiskerikryssningsprojektet nr. 2)
Sara Söderlund, projektarbetare, Outdoor-projektet, 20% 1.8.2019-30.9.2020
Föreningen hade sitt kansli i Pargas på adressen Köpmansgatan 18, där hela personalen är stationerad.
Emil Oljemark sade upp sig den 27.12.2018 från befattningen som verksamhetsledare, pga. nya
arbetsuppgifter i annan organisation.

3. Verksamhet
Se verksamhetsledarens årsrapport (Bilaga 1)
3.1.

Administration

För att handha sina uppgifter som aktionsgrupp finansieras föreningens basverksamhet via de sk.
”Administrations-projekten”. År 2019 finansierades verksamheten av administrationsprojektet ”
”Verksamhetspeng 2018-2020” och ”Fiskeriaktivering 2018-2019”.
3.2.

Projektverksamheten

3.2.1. Projektbehandlingen och uppföljningen
År 2019 var tredje året under den pågående programperioden (2014-2020) då projektbehandlingen var
öppen hela året och även utbetalningarna till projekten Projektmängden var rätt så bra i linje med de
strategiska målsättningarna, men pga. lägre finansieringsram än tidigare år var både projektmängden och
totala eurobeloppen som beviljades lägre än tidigare åren. Se verksamhetsledarens årsrapport (bilaga 1). För
projektbehandlingens del, sker arkiveringen av projekthandlingar i sökverktyget Hyrrä.
Personalen deltog i styrgruppsarbetet i de projekt där en separat styrgrupp hade utnämnts.
Projektrådgivning gavs åt påbörjade projekt då de skred framåt.
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3.2.2. Prioriteringar under året
År 2019 satsades mycket på att introducerad den nya verksamhetsledaren till de nya arbetsuppgifterna.
Därtill sköttes de löpande uppgifterna i aktionsgruppsverksamheten, dv.s. aktivering, rådgivning och
finansiering. Förutom grunduppgifterna, inleddes även det första internationella projektet, och det första
egna projektet på landsbygdssidan under året. Många företagare, föreningar och organisationer har haft
kontakt med kontoret under året. Verksamhetsledaren har också aktivt deltagit i både skolningar, aktuella
seminarier och i samarbets- och styrgrupper. Föreningen fortsatte med Ungdoms-Leader verksamheten, och
fick gott om ansökningar (7st) under året.
3.2.3. Föreningens egna projekt
Föreningen sökte tre egna projekt under år 2019. Det ena projektet är ett fiskeriprojekt, där det ordnas en
studieresa till Trondheim för aktörer inom fiskeribranschen. Projektets resa förverkligas under 2020.
Föreningen sökte även ett eget projekt ur sin egen finansieringsram med 70% stödandel. Projektet
påbörjades i september 2019. Projektet handlar om föreningsutveckling inom investeringar och underhåll.
Föreningen sökte även ett annat eget projekt, Outdoor-Leader som genomförs som ett internationellt
projekt, med både lokala, regionala och internationella delar.
3.2.4.

Projektstatistik

Se Bilaga 1.
3.3.

Skolning

Skolning av personal och styrelsemedlemmar skedde främst genom sådan skolning som arrangerades av ELYcentralen, Jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket och Landsbygdsnätverksenheten. Dessutom
har personalen deltagit i olika seminarier o.dyl. Personalen deltog även i En IT-skolningsserie arrangerad av
Svenska folkskolans vänner för föreningsadministratörer. Deltagandet i skolnings- och övriga tillfällen
framgår av styrelsens protokoll. Verksamhetsledaren har även gjort ett skolningspaket till
styrelsemedlemmar, gällande de administrativa projektsystemen. Personal har även deltagit i Haloo
maaseutus skolningar gällande kommunikation mm.
3.4.

Samarbete

Under året har föreningen fortsatt med att upprätthålla kontakterna till olika samarbetspartners i Egentliga
Finland. Främst har det varit frågan om våra ”granngrupper” (sk. LEPO-gruppen) i Egentliga Finland. Även
samarbete över landskapsgränsen till Satakunda fick fortsättning under verksamhetsåret 2019. Egentliga
Finlands byaombud fungerade som länk mellan aktionsgrupperna i landskapet. Kommunerna på området,
NTM-centralen och Egentliga Finlands förbund var övriga centrala samarbetsparterna år 2019.
Kontakterna till de tvåspråkiga LAG-grupperna och svenskspråkiga organisationer fortsatte genom
regelbundna träffar och i form av planeringen av gemensamma projekt som skulle förverkligas/finansieras i
samarbete. År 2019 var ett mellanår, för det ordnades inte en träff mellan tvåspråkiga Leader-grupper, men
dialog upprätthölls speciellt med Ålands Leadergrupp och västra Nylands Leadergrupp Leader Pomo-Väst.
Övriga nationella kontakter upprätthölls inom ramen för talrika gemensamma skolnings- mm. tillfällen samt
inom ramen för verksamhetsledarnas gemensamma samarbetsnätverk.
Internationella kontakter knöts främst inom Outdoor-Leader projektet, samt genom Linc 2019 evenemanget.
3.5.

Information och marknadsföring

Kvantitativa mål
Aktiverings- och informationstillfällen: 5/år, deltagare 50 st.
/år
Antal tidningsartiklar om gruppen: 30/år
Antal följare på sociala medier: En ökning på 100 pers. per år, startläge 200 pers.
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Antal webbsidebesök: 800
Resultat:
Föreningen berättade om sin verksamhet på 15 tillfällen. I dessa tillfällen deltog totalt ca. 300 personer. Två
aktiveringstillfällen ordnades separat gällande ungdomsverksamheten.
Kontakten till massmedia blev främst aktuell genom samarbete med Haloo maaseutu kommunikationsprojektet. Under året skrevs det i regionala tidningar om flera (åtminstone 12st) projekt som
vi hade delfinansierat, innefattande både genomförda projekt och nya projekt. Det gjordes även en intervju i
ÅU med nya ordföranden som valdes under hösten, samt verksamhetsledaren och om aktuella projekt på
Kimitoön.
Föreningen gav ut sitt nyhetsbrev 2 gånger; första nyhetsbrevet i april och den andra i november.
Kanalerna för sociala medier har blivit mer och mer viktiga i föreningens dagliga informationsspridning.
Antalet människor som följer föreningen via sociala medier ökar långsamt men stabilt. Facebook är den mest
centrala kanalen för föreningens aktivitet i de sociala medierna. Föreningen hade inalles 605 följare på dess
kanaler för sociala medier (läge 31.12.2019, en ökning på ca 100 från föregående år). Hemsidan hade 4451st
besök.
3.6.

Kontakt till myndigheter

Kontakten till myndigheterna upprätthölls huvudsakligen genom det dagliga arbetet.
3.7.

Utvärdering.

Under året godkändes tillägg om personalens utvecklingssamtal till kvalitetshandboken.
Kvalitetsutvecklingssamarbetet med Leader Pyhäjärviseutu fortsatte.
3.8.

Annan verksamhet

Föreningen har varit representerad vid olika tillfällen, vilka framgår av styrelsens protokoll.
Verksamhetsledare Emil Oljemark ingick som medlem i (som representant för ISB-SV tills han bytte arbete
7.4.2019):
Egentliga Finlands byar rf:s styrelse och som medlem i landsbygdsutskottet för landskapets
samarbetsgrupp.
Finlands Byars Leader-utskott
Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp för nya förvaltningsmodell för programperioden 20212027.
Verksamhetsledare Minna Boström ingick som medlem i följande (från och med 13.2.2019):
Landsbygdsutskottet för landskapets samarbetsgrupp.

4. Ekonomi
4.1.

Bokslutet och räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat visar ett underskott på – 4 355,12 €.
Underskottet föreslås överföras till vinst- och förlustkontot.
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4.2.

Administrationen

4.2.1. Perioden 2014-2020 (landsbygdsprogrammet)
Föreningen hade indikativt beviljats medel för administrationen för hela programperioden sammanlagt
792 000 €; detta motsvarar en andel på 22% av vår totala ram (3 600 000 €). Under år 2018 använde vi
121 463,10 €, varav 81 828,24 € bokfördes på verksamhet, 17 347,24 € på aktivering och 22 287,62 € på flat
rate enligt landsbygdsverkets anvisningar om uppdelning av verksamhetspenningens kostnader. I slutet av år
2018 hade vi totalt använt 465 931,10€.
4.2.2. Perioden 2014-2020 (fiskeriprogrammet)
Föreningen har indikativt beviljats 1 000 000 € från Europeiska Havs- och Fiskerifonden (EHFF) och har utöver
det kommunandelar i programmet på 22 750 € per år. Enligt strategin täcks löner och lönebikostnader via ett
administrationsprojekt från EHFF och de övriga administrativa kostnaderna från kommunandelarna. Från
EHFF-andelen kan högst 25% användas till aktivering (lönekostnader, m.m.). Aktiveringskostnader inom
aktiveringsprojekten uppstod under år 2019 för totalt 48 599,55€ Kostnader för övrig administration var
19 974,48€. Denna summa bokfördes över som intäkt från kommunandelssumman.
Inom fiskeriprogrammet förverkligades även det egna projektet ”Fiskerikryssning 2019-2020” vars kostnader
uppgick till 12 093,58€. Som ett nytt eget projekt startade planeringen av studieresan till Trondheim
fiskerimässa i slutet av december. Kostnaderna var 109,72€.
4.2.3. Ungdomsleader
Kostnader för administrationen av Ungdomsleader var 1 795,02 €. Denna summa bokfördes över som intäkt
från kommunandelssumman. Ur kommunandelarna betalades 4950€ i understöd till sju projekt under år 2019.

4.3.

Projektfinansieringen

LEADER –projekt kan förverkligas inom alla målområden i landsbygdsprogrammet och det har inte givits
specifika finansieringsramar för specifika linjer/åtgärder, till skillnad från programperioden 2007-2013.
Gruppen hade under år 2019 till förfogande finansieringsramen för åren 2014-2019 på sammanlagt 2 710
976,20 € för lokala projekt och företagsstöd. I denna ram ingår omallokerade medel från projekt, som blivit
mindre än förordat. Styrelsen behandlade inalles 17 ansökningar varav 15st. fick ett positivt beslut.
Noggrannare projektuppgifter finns i verksamhetsledarens årsrapport (bilaga 1)
Föreningen förordade totalt 339 445 € till 15 projekt. Därtill kommer privat finansiering.
I slutet av år 2019 hade föreningen bundit sammanlagt 2 637 533 € av ramen till projekt- och företagsstöd
(med NTM beslut). Finansieringsramen som flyttades över till år 2020 blev 44 875 €.
I fiskeriprogrammet hade föreningen till förfogande hela ramen på 1 000 000 euro för åren 2015-2020.
Aktiveringsprojekten söks även från dessa medel.
Styrgruppen förordade medel till fem projekt för 131 585€ och sökte ett eget projekt på 26 292€. Inalles
förordade gruppen 157 877 € under sitt fjärde verksamhetsår. Därtill kommer privat finansiering.
4.4.

Kommunernas finansieringsandelar (landsbygdsprogrammet)

Föreningen fakturerar av kommunerna s.k. kommunandel för LEADER-verksamheten som är 5,00€ / invånare.
År 2019 fakturerades kommunala andelar sammanlagt 114 335 €. Dessa kommunandelar allokeras för
perioden 2014-2020.
Föreningen betalar ut kommunala andelarna direkt åt ansökarna, i skillnad från EU- och statsandelarna. År
2019 betalades ut kommunala andelar förknippade med olika projekt sammanlagt 98 251,88€ (de egna
projekten + gränsöverskridande projekt + verksamhetspeng 2018). De betalade kommunandelarna till
projekten och företagsstöden och verksamhetspenningen hänför sig till perioden 2014-2020.
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4.5.

Kommunernas finansieringsandelar (fiskeriprogrammet)

Föreningen fakturerar kommunerna enligt tabellen i fiskeristrategin, där varje kommun har en specifik
beräknad årlig summa. Totalsumman per år är 22 750 €. Kommunandelarna används till att täcka
administrationskostnader för fiskeriverksamheten. Totalsumman som användes år 2019 var 19 974,48€.
4.6.

Föreningens privata medel

Föreningen har inte haft någon egentlig privat verksamhet under hela den tid föreningen verkat.
De privata medlen består i huvudsak av medlemsavgifter, öronmärkt projektfinansiering från privata källor,
som fonder samt ränteintäkter.
De privata kostnaderna består i huvudsak av privata finansieringsandelar i föreningens egna projekt till den
del inte fondmedel eller annan utomstående finansiering erhållits eller då kostnader inte godkänts i
utbetalningsbesluten. Målsättningen är dock att utomstående finansiering (t.ex. fonder) skall täcka
projektens privata finansieringsandelar. År 2019 uppstod privata kostnader i samband med det nya kontoret,
då en effektivare luftreningsmaskin behövde införskaffas. År 2019 var ränteläget så pass lågt att räntorna
och medlemsavgifterna inte täckte de privata utgifterna. Detta jämnar ut tidigare år då ränteläget skapat ett
litet överskott.

5. Slutord
Årets största förändring var bytet av verksamhetsledare i början av året. Under året har verksamhetsledaren
bekantat sig med projekthanteringen, intressegrupperna, aktivt deltagit i utbildningar och seminarier, samt i
Leader-arbetet generellt. Under året har det gjorts många nya öppningar i verksamheten. Det första
internationella projektet har startats, det första egna projektet har startat, och man har planerat gruppens
första temaprojekt. Den kommande nya periodens förberedelser har intensifierat samarbetet med
granngrupperna, och samarbetet kommer säkert att fortsätta ännu tätare i fortsättningen.

-
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