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Verksamhetsplan för år 2021 

 
1. Koprojektet och miljöavtalet 
Koprojektet fortsätter i samarbete med Maria Sjöberg. Miljöavtalet är inne på sitt femte och sista år, och 
förberedelserna för en förlängning fr.o.m. nästa år inleds. En ”koskötare” anställs för att sköta den dagliga 
tillsynen, medan de övriga praktiska göromålen samordnas av kogruppen. Talkokrafter är som vanligt 
välkomna bl.a. för att reparera stängslet och slå gräset under stängslet, vilket normalt behöver göras några 
gånger per sommar. Slåtter övervägs på hösten och erbjuds i så fall mot ersättning. 
 
2. Byainfo-projektet 
Byainfo-projektet fortsätter i samarbete med kommunen och biblioteket för att möjliggöra öppethållning 
fem dagar i veckan. Byaföreningen anställer en person på deltidskontrakt och betalar för tre dagar i veckan 
medan kommunen står för två dagar. En infobroschyr för Hitis/Rosala på svenska, finska och engelska görs 
också i år. Understöd för byainfo-projektet och broschyren söks från kommunen i form av 
byalagsunderstöd samt från Konstsamfundet och Svenska Folkskolans Vänner.  
 
3. Vikare 
Projektet för att bygga en ny allmän brygga körs aktivt i gång i början av året med målet att bryggan om 
möjligt skall vara klar under sommaren. Planen går ut på att gjuta in yttre ändan av den gamla vägbanken 
till ett brohuvud till vilket ansluts en ca 3x30 m stor helpontonbrygga. Större båtar med bogklaff kan lägga 
till direkt mot brohuvudet för att möjliggöra enkel landstigning tex från turistbåtar, mindre lastpråmar mm.  
Projektets budget är 65000€. En ansökan om understöd lämnas under våren till Leader-gruppen I Samma 
Båt, som förhoppningsvis kan bidra med 65% av kostnaderna. Styrelsen föreslår att 7000€ av egna och 
tidigare donerade medel används för projektet. För att fylla den egna andelen om totalt ca 23000€ startas 
en penninginsamling riktad till allmänheten. En anhållan om projektstöd riktas också till kommunen. 
 
Ett arrendeavtal för vägbanken ut till bryggan ingås med fiskelaget, Delägarlaget Hitis kyrkoby samfällda 
vatten. Mellanfinansieringen tills Leader-understödet betalas ut sköts enligt planen med hjälp av ett 
banklån.  
 
4. Behov av stadgeändring 
Den ökande digitaliseringen möjliggör handläggning av allt fler ärenden över nätet, vilket styrelsen 
välkomnar. Undertecknandet av handlingar elektroniskt är däremot för närvarande en utmaning då två 
underskrifter krävs enligt föreningens nuvarande stadgar. Till följd av detta planerar styrelsen att för 
årsmötet framlägga ett förslag till stadgeändring för att möjliggöra ensam underskrift av ordförande, vice-
ordförande, sekreterare eller kassör.   
 
5. Övriga aktiviteter 
Sedvanligt vårstädningstalko i byn ordnas tillsammans med HVH.  
 
6. Medlemsavgifter  
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften hålls oförändrad, dvs 10€ för vuxna och 5€ för barn (0-15 år). 

 
 


