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HÖSTMÖTE OCH PROJEKTLÄGET  
 
 
Föreningen har hållit höstmöte och beviljat finansi ering till 14 nya projekt. 
 
 
Styrelsen och personal 2006 
Föreningen I samma båt – samassa veneessä rf ry har hållit sitt ordinarie höstmöte. 
Vid mötet valdes följande personer till styrelsen för år 2006: 
 
ORDINARIE MEDLEM PERSONLIG SUPPLEANT 
Offentliga sektorn  
Långström Stefan, Västanfjärd Grannas Mikael, Houtskär NY 
Bröckl Birgitta, Pargas NY Nygrén Patrik, Korpo NY 
Rantala Vesa, Töfsala NY Kangas Kauko, Rimito 
Organisationerna  
Bergström Anne, Kimito NY Boman Anitra, Korpo 
Backman Bengt, Houtskär Monthén Barbro, Nagu 
Turunen Teuvo, Gustvs NY Kuusinen Ville, Velkua NY 
Privatpersonerna  
Lindblom Harry, Korpo Kuuskoski Kari, Velkua NY 
Wallenius Anna-Liisa, Dragsfjärd NY Nordell Lilian, Västanfjärd 
Hellström Tony, Finby NY Kinnunen Auli, Rimito NY 
 
Till ordförande valdes Stefan Långström. Som föreningens verksamhetsledare 
fungerar Gabriella Nymark Jansson. Härtill har föreningen tre ombud: Marcus Lepola 
(västra Åboland, Merimasku och Rimito, företags- och internationella ärenden), Sami 
Heinonen (östra Åboland, Bromarv, Velkua, Töfsala, Gustavs, byaärenden) samt 
Jani Lastuniemi (ungdomsärenen). Anneli Hartiala är kanslisekreterare på kontoret i 
Pargas (bl.a. utbetalningsärenden). 
 
Verksamheten 2006 
Vid höstmötet fastställdes verksamhetsplan och budget för år 2006. Man räknar med 
en 20 % mindre finansieringsram nästa år pga. att det är programperiodens sista år. 
Det kommer uppskattningsvis att finnas 450.000,00e finansiering för utdelning till 
lokala projekt. Föreningen kommer att kunna förorda projekt inom ramen för 
LEADER+ -programmet under 2006. I praktiken skall styrelsen fatta de sista 
projektbesluten senast i början av hösten för att TE-centralen skall hinna behandla 
projekten före utgången av året. 
 
År 2006 fortsätter aktiveringen av nya projekt för att förverkliga programmet enligt 
planerna samt uppföljningen av godkända projekt. Mot slutet av året avtar aktivering 
pga. att programperioden närmar sig sitt slut. Verksamheten fortsätter dock utgående 
från att den nya programperioden börjar 1.1.2007. 
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Projektläget 
I samma båt – samassa veneessä rf. ry. tar fortlöpande emot och behandlar 
projektansökningar. Föreningen har fått in över 150 finansieringsansökningar från 
maj 2001- november 2005. Av dessa har 111 godkänts. I bilagan finns de projekt 
som förordats av styrelsen sedan juni. 
 
Bakgrundsuppgifter 
Föreningens uppgift är att utgående från skärgårdsbornas egna värderingar och 
behov, befrämja nya och hållbara alternativ för utvecklingen av skärgården i 
Egentliga Finland i kommunerna Dragsfjärd, Finby, Gustavs, Houtskär, Iniö, Kimito, 
Korpo, Merimasku, Nagu, Pargas, Rimito, Töfsala, Velkua, Västanfjärd samt i 
Bromarv i västra Nyland. Föreningen förverkligar sin uppgift i första hand genom det 
lokala utvecklingsprogrammet Med fulla segel framåt, som finansieras via EU:s 
gemenskapsinitiativ LEADER+. 
 
Medlemskåren i en sk. lokal aktionsgrupp, som föreningen utgör, har en alldeles 
speciell betydelse och funktion i och med att man arbetar enligt den sk. “bottom-up” -
principen. För att området skall kunna åtnjuta LEADER-stödet förutsätts det att 
föreningen kan visa upp en stor och bred medlemskår som representerar alla 
intressegrupper på området. Dessa är såväl privata personer som samfund 
(kommuner, föreningar, företag osv.). Denna trepartsprincip skall även avspeglas i 
styrelsen. Föreningen antar kontinuerligt nya medlemmar och har för tillfället totalt 
149 medlemmar, varav 97 personmedlemmar, 37 organisationsmedlemmar och 15 
kommunmedlemmar. 
 
 
Med vänlig hälsningar 
Gabriella Nymark Jansson 
verksamhetsledare 
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