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Föreningens åttonde år som Korpos intressebevakare och initiativtagare har fortsatt varit exceptionellt pga

pågående covid-19- corona epidemi och stränga samhälleliga restriktioner. Coronan och restriktionerna

fortsatte i vågor under året. Även årsmötet måste flyttas till sensommaren. Under sommaren skedde en

gradvis uppöppning, vilket tyvärr ledde till ökad smittspridning med åtföljande återinförande av stränga

restriktioner. Möten och verksamheter har i huvudsak skett virtuellt.

Det osäkra läget gjorde det mycket svårt att ordna större evenemang och man beslöt att bl.a. den årliga

sommarstarten med andra föreningar och Korpo företagare inte ordnas. Även övriga event, som redan 2020

flyttats fram, måste läggas på is.

Utgivningen av Pro Korpo Bladet fortsatte med stort stöd av Sparbanksstiftelsen i Korpo och lokala

företagare. Ett nytt blad utkommer en gång i månaden. Tidningen har varit mycket populär och gett

föreningen många medlemmar också bland fritidsboende och sommargäster med intresse för skärgården.

Tidningen har bl.a. presenterat olika byar i Korpo, intervjuat företagare och nyinflyttade och blivit hela

Korpos centrala informationsorgan.

Projektet Veckoslut i Kreativa Korpo VIKK, som redan 2020 beviljats pengar av Sparbanksstiftelsen, låg också

nere pga coronan. Då läget på hösten verkade lätta, beslöts att försöka återstarta VIKK genom att

tillsamman med Korpo Hembygdsförening 4.12. ordna en Lillajulsmarknad med temat ”julmys” på

Hembygdsföreningens tun. Marknaden var välbesökt, men coronan slog till igen med förnyade restriktioner.

Arbetet med att bygga en tvåspråkig webbportal Visitkorpo/Visitkorpoo.fi har fortsatt efter att

Sparbanksstiftelsen i Korpo beviljat pengar 2020. Portalen beräknas kunna öppnas 2022.

Föreningen deltog i Varsinais-Suomen Kylät- Egentliga Finlands byars projekt Hembygdskompass, där olika

byar genom korta videosnuttar på Youtube kan presentera sig för att bl.a. locka invånare och turister. En

arbetsgrupp hade uppgjort manus. Filmandet skulle ske 2020 men flyttas pga coronan till 2021.

Filmföretagaren gick tyvärr i konkurs men föreningen har fått materialet som filmprojektet hann filma. Det

ska utredas hur projektet kan fortsättas.

Försäljningen av Korpo Vimplar har fortsatt. Det fanns ca 20 vimplar i vimpellagret och 50 st nya vimplar av

bättre kvalitet beställdes.

Pro Korpo deltar tillsammans med bl.a. Pro Nagu och Pro Houtskär i projektet ”Ring en inflyttningslots”, som

skall genomföras i Korpoström 2022-23. Vi samarbetar också med Pargas stad och övriga föreningar och

projekt i frågor, som rör skärgården.

Medlemsavgiften har varit 10 euro per person, 20 euro för familj och 30 euro för organisation. Föreningen

hade 31.12.21 276 personmedlemmar och 30 organisationsmedlemmar.

Föreningen har fått 10 700€ i projektbidrag för Korpo Bladet.
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FÖRVALTNING OCH ORGANISATION

Årsmöte Ordinarie årsmöte 19.8.2021:

- behandlades stadgeenliga ärenden

STYRELSEN

Ordförande Tage Österlund

Medlemmar Anne-Christine Jansson, Maarit Munkki, Ida-Kajsa Johansson, Torgils Bäckman, Sara

Söderlund, Vesa Vuoristo och som suppleanter Kristian Eklund, Daniel Jansson och Joel  Seligson.

Styrelsen har sammanträtt 3 gånger.

VERKSAMHETSGRANSKARE

Siv Wickström

EKONOMI

Föreningens likviditetsläge den 31.12.2021 var +5 681,11€

Medlemsavgifter:

Personmedlem 10€
Familjemedlem 20€
Organisationer 30€

AVSKRIVNINGAR

Inga avskrivningar

HÄNDELSER SOM PÅVERKAR RESULTATET

Styrelsen beslöt att resultatreglera oanvända öronmärkta bidrag för totalt 6 010€

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDANDET AV VINST/FÖRLUST

Resultaträkningen visar ett resultat på -8 507,76.  Styrelsen föreslår att förlusten överförs till bolagets fria

egna kapital.
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