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Verksamhetsplan för år 2022
1. Koprojektet och miljöavtalet
Koprojektet fortsätter i samarbete med Maria Sjöberg. NTM-centralen förlängde miljöavtalet med ett år,
och ansökan om ett nytt avtal blir aktuell 2023. En ”koskötare” anställs för att sköta den dagliga tillsynen
och de övriga praktiska göromålen samordnas av kogruppen. Talkokrafter är välkomna för att reparera
stängslet och slå gräset under stängslet, vilket normalt behöver göras några gånger per sommar.
2. Vikare
Båda bryggor är avsedda för tillfällig angöring för allmänheten och eventuell chartertrafik. Avgiften är
frivillig och inkomna medel används för underhållet av bryggorna.
En brygginvigning ordnas i slutet av maj. Evenemanget och tillsättning av en eventuell festkommitté
diskuteras närmare under årsmötet. Behovet av eventuella reparationer av den gamla flytbryggan och
utedasset undersöks närmare under våren. Kommunen sköter förnyandet av den stora infoskylten, som
torde bli klar före invigningen.
3. Byainfo
Målet är att fortsätta byainfo-verksamheten i samarbete med kommunen och biblioteket för att möjliggöra
bibliotek- och informationsverksamheten fem dagar i veckan. Byaföreningen anställer en person 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 verksamheten och broschyren söks från kommunen i tillägg till det
3-åriga understödet som Konstsamfundet beviljade 2021. Arbetet fortsätter mot det slutliga målet, en
permanent byainfo som en del av den kommunala servicen i Hitis/Rosala.
4. Bokprojektet
Vi jobbar kontinuerligt med bokförsäljningen. Det finns gott om böcker i lager, och vi funderar på att sänka
priset ytterligare samt att ha låg tröskel för att ge den som gåva eller donation till gott ändamål.
5. Stadgeändring
Förslaget till stadgeändring som behandlades av årsmötet 2021 tas upp till förnyad diskussion och ett
eventuellt slutligt godkännande under årsmötet.
6. Sjöbevakningen
Det aktiva arbetet för att sjöbevakningsstationen skall stanna på Hitis fortsätter. Nätmötet med
inrikesminister Mikkonen och konteramiral Hassinen i februari erbjöd möjligheten att presentera
stationens stora betydelse för Hitis-Rosala området. Mötet var dock rätt kort och följdes därför upp med
ett brev till konteramiralen med önskemål om vissa förtydliganden, vilket inte i skrivande stund ännu
besvarats. Föreningen planerar en namninsamling.
7. Övriga aktiviteter
- Vårstädningstalko ordnas tillsammans med HVH.
- Projektet Ring en inflyttningslots fortsätter
- Projektet Rädda Hitis-Rosala skola fortsätter
8. Medlemsavgifter
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften hålls oförändrad, dvs 10€ för vuxna och 5€ för barn (0-15 år).

