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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 och övergångsperioden 
2021-2022 inom ramen för föreningens utvecklingsstrategi ”Skärgården - Aktivt välmående / Saaristo 
– Aktiivista hyvinvointia”. 
 
Föreningens 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”. 
Samtidigt förbereddes den nya strategin för programperioden 2021-2027. Ansökningen till 
fiskeleadergrupp inlämnades den 2.11.2021 med strategin ”Med fisk till toppen”, och ansökningen 
kompletterades på basen av responsen den 17.12.2021. 
 
 
Tyngdpunkter enligt verksamhetsplanen 2021: 

- Projektaktivering (övergångsperiodens nya projektpengar) 

- Genomförande av egna projekt samt temaprojekt 

- Marknadsföring och profilering (Leader-brandet regionalt i samarbete med Haloo Maaseutu -
projektet) 

- Fortsatt auditering med Leader Pyhäjärvi 

- Aktivering och handledning av pågående och nya projekt 

- Genomförande av eget projekt inom fiskerifonden 

- Utvärdera den pågående perioden, samt göra ansökan inför den nya perioden  
 
 

 

1. Administration 

 
2.1.  Styrelsen 
 
Styrelsens sammansättning enligt trepartsprincipen: 
 
Medlemmar                          Personliga ersättare 

Offentliga sektorn  
 John Forsman (Pargas)  Sami Jalonen (Gustavs) 

 Katja Bonnevier (Korpo)  Nina Söderlund (Nagu) 
 Kalevi Kallonen, ordf. (Kimitoön)  Mats Nurmio (Kimitoön) 
Organisationerna  
 Max Andersson (Kimitoön)  Solveig Friberg (Kimitoön) 
 Alex Sihvonen (Pargas)  Annastina Sarlin (Nagu) 
 Henrik Andersin (Gustavs)  Tapio Kordelin (Gustavs) 
Privatpersoner  
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 Margot Wikström (Nagu)  Jessica Ljungman (Pargas) 
 Tom Lindqvist (Iniö)  Tapani Heinonen (Iniö) 
 Fredrik Laurén (Kimitoön), avgick hösten 2021  Marika Wuorio-Andersson (Kimitoön) 

 
Styrelsens kopplingar till respektive organisationer redovisas i trepartsblanketterna de fyllt i. 
 
Som styrelsens ordförande fungerade Kalevi Kallonen och som viceordförande Katja Bonnevier. 
Verksamhetsledare Minna Boström fungerade som styrelsens sekreterare. 
 
Styrelsen sammanträdde totalt 8 gånger under året:  
26.1 Google Meets (9 styrelsemedlemmar/suppleanter närvarande)  
7.4. Google Meets distansmöte (coronaläge), (8) 
28.4. Google Meets distansmöte (coronaläge), (9) 
19.5. Google Meets distansmöte (coronaläge), (8) 
7.9. Google Meets distansmöte (coronaläge), (8)  
20.10. Google Meets distansmöte (coronaläge), (7) 
30.11. Google Meets distansmöte (coronaläge), (6) 
9-16.12 epostmöte (7) 
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. Man tillsatte en grupp för behandling av Ungdomsleader ansökningar. 
Gruppen bestod av projektrådgivaren Hanna Hermansson, verksamhetsledaren och styrelsemedlem 
Alex Sihvonen. Projektrådgivaren fungerade som gruppens föredragande och sekreterare.  
 
2.3 Fiskerigruppens styrgrupp 

 
På höstmötet 2020 valdes styrgruppen till fiskerigruppen för år 2021. Personer nämnda i tabellen på 
nästa sida blev invalda och fungerade som styrgrupp år 2021. 
 
Styrgruppen sammanträdde 11 gånger under 2021, varav 5st var epostmöten. Det stora antalet 
möten berodde på beredandet av den nya strategin. 
 
(Då den nya programperioden börjar 2022 kallas fiskerigrupperna framöver för fiskeleadergrupper. 
Fiskeleader styrgrupperna kallas för fiskedivisioner, så att benämningen är lika i hela Finland). 
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KALATALOUSRYHMÄ - FISKEAKTIONSGRUPP 2021 

JÄSEN - ORDINARIE HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN - SUPPLEANT 

    

Julkinen taho - Offentlig   

Engblom Henry / Kemiönsaari - Kimitoön Lehtola Teijo / Salo 

Hörkkö Jari-Antti / Naantali - Nådendal Mäki Olli-Pekka / Turku - Åbo 

Lehtinen Jukka / Kustavi - Gustavs Ylhäinen Taito / Masku 

    

Järjestöt - organisationer   

Sahlstén Olavi / Airisto-Velkuan kalatalousalue 
ja Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry 

Antila Janne / Velkuan kalastajaseura 

Niinikorpi Anu / Länsi-Suomen kalatalouskeskus Granström Olav / Åbolands Fiskarförbund 

Mattsson Kaj / Åbolands Fiskarförbund Rannikko Petri / Länsi-Suomen kalatalouskeskus 

    

Yksityiset - privat   

Lerche Olof / Parainen - Pargas Hakalax Roger / Kemiönsaari - Kimitoön 

Toivonen Saija / Mynämäki - Virmo Lindström Teijo / Taivassalo - Tövsala 

Penttinen Kari / Parainen - Pargas Eskola Leena / Parainen - Pargas 

 
 
 
2.4. Revisorer, bokföring och betalningsrörelse 
 
Föreningens revisor var Henry Maarala (KPMG, revisorssuppleant vid behov även via företaget). 
Bokföringen och löneräkningen sköttes av Rantalainen Ab/ Gunilla Storgård-Lampinen genom 
köptjänst. Betalningsrörelsen sköttes av föreningens personal via internet. 
 
2.5. Medlemmar och föreningsmöten 
 
Den 31.12.2021 hade föreningen totalt 75 medlemmar, vilket är 4 mer än föregående år. Av dessa är 
43st organisationsmedlemmar eller områdets kommuner och 32 st personmedlemmar.  
 
Vårmötet hölls den 28.4.2021 på I samma båt-samassa veneessä rf ry:s kansli på Köpmansgatan 18 i 
Pargas (men rekommendation att delta på distans per Google Meets pga coronapandemiläget) 
. Totalt deltog 17 personer. Före mötet presenterade Anders Jungar från Stiftelsen för 
projektforskning sr Leaderprojektet Pargas-Nagu fast vägförbindelse - analys av potential för 
fastighetsutveckling och verksamhetsledaren Minna Boström berättade om resultaten från 
finansieringsperioden 2014-2020. 
Höstmötet hölls den 30.11.2021 på Kasnäs bad. Totalt deltog 9 personer. Före mötet berättade 
Margot Wickström utifrån de intervjuer hon gjort under året om vilka utmaningar och 
utvecklingsbehov livsmedelsföretagen i Pargas för tillfället har. Arbetet har gjorts inom projektet 
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TuKeVa (Tulevaisuuden kehitystarpeet Varsinais- Suomalaisessa ruokaketjussa // Matkedjans 
framtida utvecklingsbehov i Egentliga Finland). 
Det var möjligt att delta på distans i bägge mötena. Vid årsmötena behandlades stadgeenliga 
ärenden. Föreningens stadgar uppdaterades under 2021 enligt beslut från höstmötet 2020. I de nya 
stadgarna infördes paragraf om möjligheten att delta i föreningsmöten på distans, samt 
mötesarvoden för styrgruppsmedlemmarna. 
På höstmötet valdes inte en ny fiskedivision för år 2022, eftersom Jord- och skogsbruksministeriet 
inte i det skedet ännu valt de nya fiskeleadergrupperna. 
 
 
2.6. Personal och verksamhetsutrymmen 
 
Kvantitativa mål 
Tillsvidare i kraft varande arbetsförhållanden: 3 personarbetsår 
Tidsbundna arbetsplatser: egna projekt  
 
Resultat  
Arbetsplatser tillsvidare 3  
Tidsbundna arbetsplatser: ungdomskoordinator 20% arbetstid 
Årsverken: 2,58 från landsbygdsfondens och fiskerigruppens verksamhetspeng, resten av arbetstiden 
från egna projekt 
Föreningen hade 4 personer anställda vid årsskiftet 2021-2022. 
 
Personal under verksamhetsåret 
Minna Boström, verksamhetsledare, 100% arbetsförhållande (Verksamhetspeng 2018-2020 förlängt 
till 2021, egna projekt Smartare tillsammans, Föreningsbarometern, Strategiprojekt) 
Hanna Hermansson, projektrådgivare, 100% arbetsförhållande. (Verksamhetspeng 2018-2020 
förlängt till 2021, fiskerigruppens ekonomifrågor, Ungdoms-Leader, egna projekt Smartare 
tillsammans och Föreningsbarometern) 
Maria Saarinen, fiskeriaktivator, 100% arbetsförhållande (framtidsarbetet, verksamhetspeng från det 
tekniska stödet och hemsideprojekt)  
Nelli Salonen, ungdomsprojektarbetare, 20% 1.4.2021-31.5.2022) 
 
Föreningen hade sitt kansli i Pargas på adressen Köpmansgatan 18, där hela personalen är 
stationerad. Under året har vi även tagit distansarbetsmöjligheterna ibruk. 
 
 

2. Verksamhet 

 
3.1. Administration 
 
För att handha sina uppgifter som aktionsgrupp finansieras föreningens basverksamhet via de sk. 
”Administrations-projekten”. År 2021 finansierades verksamheten av administrationsprojektet ” 
”Verksamhetspeng 2018-2020” och ”Fiskeriverksamhetens aktiveringspeng 4” Nationella nätverket 
för att främja de lokala verksamhetsgrupperna – Skärgårdshavets fiskerigrupp”.  



 

                                                         
_______________________________________________________________________ 
 

7 
 

 
 
3.2. Projektverksamheten 
 
3.2.1. Projektbehandlingen och uppföljningen 
År 2021 erhölls övergångsperiodens finansiering och projektbehandlingen var öppen hela året. 
Projektmängden var bra i linje med den årliga finansieringsramen och beslut gjordes på så gott som 
hela summan. Sju projekt fick slutligt beslut från NTM-centralen under 2021. Ett par projekt 
godkändes på styrelsemöte på hösten 2021 men slutligt beslut kommer först våren 2022 från år 2022 
ramen.  
 
 
3.2.2. Prioriteringar under året 
På våren 2021 förbereddes den första ansökningen till nya programperioden. Ansökningen 
inlämnades i maj och resultat erhölls på hösten. Föreningen fick vitsord grönt i ansökningen, vilket 
betyder att den var i helhet bra. Några mindre ändringar föreslogs av bedömningskommittén, främst 
till områdesbeskrivningen och SWOT-analysen.  I november startades ett strategiprojekt för det 
konkreta strategiarbetet. Det är verksamhetsledarens arbetstid (40%) som allokeras på projektet. 
Under hela året gjordes även verksamhetsgruppens grunduppgifter, dvs aktivering och 
finansieringsrådgivning. I april anställdes en projektarbetare inom ungdomsverksamheten på 20%, för 
att sköta den konkreta aktiveringsverksamheten av ungdomsbidrag. Personalen har också aktivt 
deltagit i både skolningar, aktuella seminarier och i samarbets- och styrgrupper, de flesta på distans 
detta år. Fiskerigruppens viktigaste prioritering var förberedandet av den nya strategin. 
 
 
3.2.3. Föreningens egna projekt 
Föreningen hade tre egna projekt ur sin egen finansieringsram i landsbygdsfonden. Ett eget projekt 
som utvecklar samarbete med Leadergrupperna på Åland och i västra Nyland (Smartare tillsammans), 
ett temaprojekt som administreras av föreningen men som stöder föreningars små investeringar 
(SMILe – SMå Investeringar för en Levande landsbygd), samt ett projekt där man karterar 
föreningarna i området (Åbolands föreningsbarometer). Ett strategiprojekt finansieras av 
övergångsperiodens finansieringsram och pågår 1.11.2021-31.12.2022, men med tyngdpunkt på 
tiden till slutet av maj 2022. På hösten godkände styrelsen också Ung Företagare ungdomsbidrag, där 
ungdomar kan söka pengar för att skapa sitt eget sommarjobb genom företagande.  
 
På fiskerisidan förverkligades två egna projekt; Skärgårdshavets fiskerigrupps framtidsarbete (ur 
gruppens egen ram) och Aktiveringsprojekt 4 (Från Havs- och fiskerifondens tekniska stöd). I båda 
projekten fanns 4mån lön till fiskeriaktivatorn år 2021.  
- Med hjälp av Aktiveringsprojekt 4 kunde Skärgårdshavets fiskerigrupps verksamhet och 

förverkligandet av fiskeristrategin 2014-2021 fortsätta till slutet av 2021. 
- I framtidsprojektet utvärderades hur bra Skärgårdshavets fiskerigrupps verksamhet har lyckats, 

utreddes nuläget för Skärgårdshavets yrkesfiske och planerades kommande programperiod. 
Målsättningen var att göra Skärgårdshavets fiskerigrupps strategi för åren 2021-2027. 
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3.2.4. Projektstatistik 
 

Övergångsperiodens projekt skall samlas till en gemensam årsrapport till Jord- och 
skogsbruksministeriet först efter år 2022. Därför innehller denna verksamhetsberättelse 
undantagsvis inte årsrapporten som bilaga. Nedan sammanfattas kort de finansierade projekten 
under 2021. 
 

Tyngdpunktsområde Antal 
projekt 

Offentlig 
finansiering, € 

Projekttyp Utveckling 

Boende och miljö 3 77 222,91 2 
utvecklingsprojekt, 
1 allmännyttig 
investering 

vattenvård, 
friluftsleder, 
utsiktstorn 

Arbete 2 138 523,85 2 Företagsstöd, 
investering 

B&B, antikaffär, 
åretrunt 
restaurangservice 

Service 2 82 777,78 1 
utvecklingsprojekt, 
1 allmännyttig 
investering 

allmän brygga, 
infrastrukturutredning 

Social 
sammanhållning 

0    

Totalt 7 298 524,54   
 
 
3.3. Skolning 
 
Skolning av personal och styrelsemedlemmar skedde främst genom sådan skolning som arrangerades 
av NTM-centralen, Jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket och 
Landsbygdsnätverksenheten. Dessutom har personalen deltagit i olika seminarier o.dyl.  Deltagandet 
i skolningar och övriga tillfällen framgår av styrelsens protokoll.  
 
 
 
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” (även sk. LEPO-gruppen där i 
tillägg ingår även NTM-centralen och EF Byar) i Egentliga Finland. Även samarbetet med Pyhäjärvi 
Leader fortsatte under året och samarbete med Lokalkraft Åland och Leader Pomoväst fortsatte.  
Kommunerna på området, NTM-centralen och Egentliga Finlands förbund var övriga centrala 
samarbetsparter år 2021.  
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Fiskerigruppen har ett brett samarbetsnätverk, där de vitkigaste samarbetsparterna är de andra 
fiskerigruperna i Finland, kommunerna, Skärgårdshavets fiskeriområden, Skärgårdshavets 
forskningsinstitut, Skärgårdshavets biosfärområde, Finlands yrkesfiskarförbund FYFF rf, Finlands 
fiskodlarförbund rf, Naturbruksinstitutet, Pro Fisk rf, Centralförbundet för fiskerihushållning och 
Finlands viltcentral. Internationella kontakter har fiskerigruppen främst till Sverige, Danmark och 
Estland (bl.a. till fiskerigrupperna i Sverige och Estland, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Stockholms 
Universitets Östersjöcentrum, Marint centrum i Simrishamn, Danmarks tekniska universitet DTU 
Aqua). 

 
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. 
Antal webbsidebesök: 800 
 
Resultat: 
Föreningen berättade om sin verksamhet på 6 tillfällen. I dessa tillfällen deltog totalt ca. 600 
personer. Koronasituationen påverkade organiseringen av tillfällen både på våren och hösten. 
Kontakten till massmedia blev främst aktuell genom samarbete med Haloo maaseutu -
kommunikationsprojektet. Under året skrevs det i regionala tidningar om projekt som finansierats via 
oss (åtminstone 50st artiklar), innefattande både genomförda projekt och nya projekt. Därtill 
kommer de artiklar som skrivits inom Haloo maaseutu-projektet. 
 
Föreningen gav ut sitt nyhetsbrev två 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 stadigt. 
Facebook är den mest centrala kanalen för föreningens aktivitet i de sociala medierna. Föreningen 
hade inalles 868 följare på dess kanaler för sociala medier (läge 31.12.2021, en ökning på  161 från 
föregående år). Hemsidan hade 5200 st besökare, i linje med föregående år. 
 
Året var exceptionellt pga coronaepidemin och därför hade fiskeriaktivatorn endast några 
evenemang där man berättade om fiskerigruppens verksamhet. Fiskerigruppens facebooksidor 
uppdateras aktivt, och i slutet av 2021 hade sidan 1836 följare. 
 
 
 
3.6. Kontakt till myndigheter 
 
Kontakten till myndigheterna upprätthölls huvudsakligen genom det dagliga arbetet. 
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3.7. Utvärdering 
 
Kvalitetsutvecklingssamarbetet med Leader Pyhäjärviseutu fortsatte, och liknande 
samarbetsprojektet med Lokalkraft Åland och Leader Pomoväst fortsatte. 
 
 
3.8. Annan verksamhet 
 
Föreningen har varit representerad vid olika tillfällen, vilka framgår av styrelsens protokoll. 
 
Verksamhetsledare Minna Boström ingick som medlem i följande:  

- Landsbygdsutskottet för landskapets samarbetsgrupp. 
- Haloo maaseutu styrgrupp 
- Smarta landsbygder i Svenskfinland och Norden (Landsbygdsnätverkets temagrupp) 

 
Fiskeriaktivatorn var medlem i styrgruppen för Egentliga Finlands förbunds projekt ”VarsiFood - 
Varsinais-Suomen ruokaketjusta älykkäitä ja ilmastoviisaita tulevaisuuden ruokaratkaisuja”. 
 

 

4. Ekonomi 

 
4.1. Bokslutet och räkenskapsperiodens resultat  
 
Räkenskapsperiodens resultat visar ett överskott på 11 502,23 €. Överskottet föreslås överföras till 
vinst- och förlustkontot. 
Överskottet kan förklaras med ett bidrag från Svenska kulturfonden på 3699,97 € som hörde till år 
2021 för projekt Föreningsbarometer. Via fiskförädlingsföretaget Hätälä OY:s kampanj ”Kalastajalle 
kiitos” fick Leadergruppen ett bidrag på 10 000 € som Skärgårdshavets fiskeleader i ett senare 
bestämmer hur pengarna kommer att användas för att utveckla yrkesfisket. Trondheim projektets 
minusresultat minskade det slutliga överskottet.  
 
4.2. Administrationen 
 
4.2.1. Perioden 2014-2020 och övergångsperioden 2021-2022 (landsbygdsprogrammet) 
Föreningen hade indikativt beviljats medel för administrationen (verksamhetspeng) för hela 
programperioden sammanlagt 792 000 €; detta motsvarar en andel på 22% av vår totala ram (3 
600 000 €). I den andra ramgranskningen erhölls 58 750 € till i verksamhetspeng.  
Under år 2021 använde vi 105 127,70€, varav 76 816,79 € bokfördes på verksamhet, 11 906,30 € på 
aktivering och 16 404,61 € på flat rate enligt landsbygdsverkets anvisningar om uppdelning av 
verksamhetspenningens kostnader.  
 
4.2.2. Perioden 2014-2020 (fiskeriprogrammet) 
Föreningen hade beviljats 1 000 000 € från Europeiska Havs- och Fiskerifonden (EHFF) och utöver det 
kommunandelar i programmet på 22 750 € per år. I och med att kommunen Vemo inte längre under 
programperioden 2021-2027 kunde delta i programmet så är summan 22 000€ per år från och med 
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år 2021. 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). Aktiveringskostnader inom aktiveringsprojekten uppstod 
under år 2021 för totalt 38 823,71 €.  Kostnader för övrig administration var 26 958,75 €. Denna 
summa bokfördes över som intäkt från kommunandelssumman. År 2021 användes även 
kommunpengar, enlig styrelsens beslut, till Saarinens lön, (projekt Hemsidor), vilket resulterar i att 
kommunandelen nu är större än vanligt.  
 
Inom fiskeriprogrammet förverkligades år 2020 ett eget studiereseprojekt ”Trondheims fiskerimässa” 
som inte blev av på grund av coronapandemin. För kostnaderna som uppkommit av planeringen av 
resan, gjordes en betalningsansökan 2021 där föreningen fick ut 70 % av de uppkomna kostnaderna. 
Eftersom egenfinansieringsandelen (som bestod av deltagaravgifter) inte förverkligades pga 
inhiberad resa, gjorde projektet ett minusresultat på 3112,17 €.   
 
 
4.2.3. Ungdomsleader 
Kostnader för administrationen av Ungdomsleader var 10 589,66. Denna summa bokfördes över som 
intäkt från kommunandelssumman. Ur kommunandelarna betalades 1169 € i understöd till 2 projekt 
under år 2021. 
 
 
4.3. Projektfinansieringen  
 
Föreningen beviljades pengar från övergångsperiodens finansiering totalt 736 250 € offentligt stöd 
(EU+stat+kommun) för projekt under 2021-2022. Av detta hade gruppen 332 500 € att bevilja till 
projekt (inkl. kommunandel) under 2021.  
Omallokerade medel från projekt, som blivit mindre än förordat och medel från föregående år som 
överfördes till 2021 var 1828,63 EU och 17 028,59€ stat. Eftersom EU är den begränsande andelen 
betydde detta i praktiken (då EU: sa andel skall vara 42%) att överflyttade projektpengar blev totalt 
4353,88€ (EU+stat+kommun). 
 
Styrelsen behandlade inalles 7 ansökningar varav 7st. fick ett positivt beslut. Föreningen förordade 
totalt 298 524,54€ € till 7 projekt. Därtill kommer privat finansiering.  
 
Finansieringsramen som flyttades över till år 2022 som kan användas till projekt blev 33 978,76 € 
(inkl. kommunandel).  
 
Fiskerigruppen beviljade finansiering för fyra projekt tillsammans 108 688,20€. Förutom medel från 
Europas havs- och fiskerifond har projekten finansierats med privata medel som utgör i medletal 20% 
av projektens totalkostnader. 
 
4.4. Kommunernas finansieringsandelar (landsbygdsprogrammet) 
 
Föreningen fakturerar av kommunerna s.k. kommunandel för LEADER-verksamheten som är 5,00 € / 
invånare. År 2021 fakturerades kommunala andelar sammanlagt 113 380 €. Föreningen betalar ut 
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kommunala andelarna direkt åt ansökarna, till skillnad från EU- och statsandelarna som betalas av 
NTM centralen. År 2021 betalades ut kommunala andelar förknippade med olika projekt sammanlagt 
104 814,49 € (de egna projekten + gränsöverskridande projekt + verksamhetspeng).  
 
 
4.5. Kommunernas finansieringsandelar (fiskeriprogrammet) 
 
Föreningen fakturerar kommunerna enligt tabellen i fiskeristrategin, där varje kommun har en 
specifik beräknad årlig summa. Totalsumman per år under den nya programperioden 2021-2027 är 
22 000 €. Kommunandelarna används till att täcka administrationskostnader för fiskeriverksamheten. 
Totalsumman som användes år 2021 var 26 958,75. Under tidigare år har summan varit i medeltal 
15 500€, men under 2021 förverkligades ett hemsideprojekt som ökade kostnaderna. 
 
 
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, ränteintäkter och överskott från egna projekt (flatrate/allmänna kostnader 
modell).  
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.  
 
 

5. Slutord 

 
År 2021 var det första året i den tvååriga övergångsperioden2021-2022, i väntan på nya 
programperioden som förväntas starta 2023. Övergångsperioden är en betydlig förbättring från 
tidigare periodbyten då det blivit avbrott i projektverksamheten i väntan på att en ny period startar.  
Hela året har arbetet med att förbereda den nya programperioden varit en central uppgift. 
Föreningen har också anställt en ungdomsarbetare på deltid för att aktivera ungdomssidan, och på 
fiskerisidan har det varit ett viktigt år då finansieringsansökan till nya programperioden lämnades in 
under hösten 2021. Därtill har flera egna projekt startat eller fortsatt, och projektaktivering och 
styrelsearbetet har fortgått nästan som normalt. Undantag har varit coronaläget som gjort att en hel 
del möten hölls på distans, och att vi behövt förlänga tiden för en del egna projekt projekt för att få 
åtgärderna gjorda. Distansarbetet har förlöpt bra och detta år hade den rutinen redan etablerats.   
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