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VERKSAMHETSPLAN 2023   Styrelsen 2.11.2022 
  Till höstmötet 24.11.2022 
 
 
Föreningens primära verksamhet 
 
Föreningens primära uppgift är att fungera som en lokal aktionsgrupp. Föreningen förverkligar strategin 
”Skärgård – aktivt välmående” (Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020) 
och Skärgårdshavets fiskeleaders strategi  ”Med fisk till toppen!” (Europeiska havs- och fiskeri- och 
vattenbruksfondens nationella program 2021-2027). Nya landsbygdsprogrammet beräknas starta under 
våren 2023 (övergångsperiod 2021-2022). 
 
Delområden inom föreningens verksamhet är: informationsförmedling, aktivering och handledning av projekt, 
projektbehandling, betalningsansökningar och rapportering, samarbete med andra aktörer och 
aktionsgrupper, upprätthållande av hemsidan, skolning av projektledare, personal och styrelsen, speciellt 
skolningar arrangerade av NTM och Livsmedelsverket. 
 
 
 
Föreningens verksamhet 2023 
 
Landsbygdens utveckling 2023 
 
Under 2023 sköter vi nuvarande programperiodens (inklusive övergångsperioden 2021-2022) betalningar 
och övriga åtgärder som hör till stängandet av en programperiod.  
Öppnandet av den nya programperioden 2023-2027 förbereds och förverkligas. Våren 2023 satsas extra 
mycket på att informera om den nya strategin och finansieringsmöjligheterna. Nya bedömningskriterier skall 
vara klara under januari 2023, de förbereds och lämnas in till ministeriet.  
 
En viktig del av den nya programperiodens arbete är nätverksarbete, genom vilken verksamheten blir 
effektivare och mångsidigare. Vi har fått bidrag från Arbets- och näringsministeriet för ett Skärgårdsnätverk 
som fungerar till slutet av 2023. Koordinator är Åbo Akademi.  
 
 
 
Ungdomsarbetet 2023 
 
Under 2023 fortsätter utvecklingen av ungdomsarbetet och vi strävar efter att aktivera både de vanliga 
ungdomsleaderstöden samt nya Ung företagare-stöden som testats under 2022. Ungdomsarbetets helhet 
planeras noggrannare då finansieringsbeslutet för den nya programperioden är klart. 
 
 
Fiskeriverksamhetens utveckling 2023 
 
Föreningen inledde den av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och kommunerna finansierade 
strategin Med fisk till toppen 2021-2027 i juni 2022, och den första ansökan öppnades i september. Under 
2023 satsas mycket på projektaktivering och att informera om finansieringsmöjligheterna.  
 
För att förverkliga fiskeristrategin erhölls mindre finansieringsram än ansökt, varför fiskeriaktivatorn 
permitteras på deltid 70% arbetstid tillsvidare från och med 1.1.2023. Jord- och skogsbruksministeriet 
grundar ett nationellt nätverk för att främja samarbetet mellan fiskeleader-grupperna. Nätverksarbetet är 
frivilligt och och Skärgårdshavets fiskeleader delta i mån av möjlighet i åtgärder där aktivatorn har 
specialkännedom. 
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Personal och administration 
 
Personal 

- Verksamhetsledare; helhetsansvar för föreningens verksamhet samt aktivering, projektrådgivning 
och -handledning, rapportering, nätverksarbete, hemsidor, koordinering av egna projekt 

- Projektrådgivare; projektregister och –statistik, penningrörelsen, projektrådgivning (pågående projekt 
& utbetalningsansökningar), ansvar för ungdomsarbetet, översättningar samt övriga kansliuppgifter 
och koordinering av egna projekt  

- Fiskeriaktivator; verksamhetsmässigt ansvar för fiskeleader-gruppens verksamhet. Aktivering, 
projektrådgivning och -styrning, uppföljning av rapportering, förberedelser av fiskedivisionens möten 
hemsidor (utveckling och uppdatering), koordinering, samt som nytt; deltagande i nya nationella 
nätverkets verksamhet 

- Ungdomsarbetare; aktivering av ungdomsleaderprojekt 
- Fortlöpande köptjänster: bokföring, löneräkning, städning 

 
Utrymmen: föreningen har kontor på Strandvägen 30 i Pargas  
 
Styrelsen: 6-7 möten 
 
Fiskedivisionen: 4-6 möten 
 
 
Verksamhetens tyngdpunkter 
 

Projektaktivering och behandling av ansökningar 
Projektaktivering sker inom ramen för nya landsbygdsprogramperiodens verksamhetspeng och fiskeleader-
gruppens verksamhetspeng från nya programperioden. Aktiveringen görs flexibelt enligt behov. Det 
viktigaste urvalskriteriet är hur projekten passar in i vårt eget utvecklingsprogram. Projektmöten och 
aktiveringstillfällen arrangeras på kort varsel på området eller digitalt. Vi utvecklar samarbetet med övriga 
områdesutvecklare. 
 
 

Informationsförmedling 
Basuppgifter om föreningen och verksamheten hittas på vår hemsida. Förnyandet av hemsidan har slutförts 
under 2022 men mindre förbättringar görs i fortsättningen också.  Vi använder även aktivt sociala media; i 
första hand Facebook, som infokanal, diskussionsforum, och för att dela nyheter gällande  landsbygd- och 
fiskeriutveckling, samt Instagram för att visualisera skärgårdens utveckling. Målsättningen är att utveckla vår 
egen Youtubekanal för att dela videomaterial. 
 
Föreningen publicerar ett tvåspråkigt Newsletter, som skickas till alla medlemmar och samarbetsparter två 
gånger i året, i samband med kallelse till vår- och höstmöte. 
Vid behov informerar personalen om verksamheten till press och relevanta publikationer. 
 
 
Verksamhetspengprojekt och egna projekt 
Följande verksamhetspengprojekt och egna projekt genomförs under 2023:  
 
- Verksamhetspeng, nya programperiodens verksamhetspeng (offentligt stöd 100%) 
- Övergångsperiodens verksamhetspeng 2022-2025 (offentligt stöd 100%) 
- Eget ungdomsprojekt (offentligt stöd 100%, gamla kommunpengar) 
- Verksamhetspeng från Europeiska havs-, fiskeri-, och vattenbruksfonden (offentligt stöd 100%) 
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- Verksamhetspeng från fiskerisidans nationella nätverk (offentligt stöd 100%)  
 
 

 
Nätverksarbete 
Samarbete med övriga Leadergrupper lokalt och regionalt är en viktig del av vår verksamhet. Vi fortsätter 
vårt samarbete med de övriga Leadergrupperna i Egentliga Finland, med auditeringspartnern Leader 
Pyhäjärvi och med Skärgårdsnätverkets Leadergrupper och med Lokalkraft Åland och Pomoväst.   
 
Vi fortsätter också områdesutvecklingsarbetet med övriga områdesutvecklare, och nätverksarbetet har blivit 
en viktig verksamhetsform. Genom en dynamisk nätverksaanalys strävar vi efter att  utveckla vårt 
nätverksarbete. År 2023 strävar vi efter att utveckla nätverk som berör tyngdpunkterna i den nya strategin 
(byar, närmat, turism, miljö). 
 

Nya medlemmar 

Föreningen strävar efter att skaffa nya medlemmar så att den starka lokalanknytningen kvarstår. Den årliga 
medlemsavgiften är 10 euro.  
 

 
Verksamhetens övriga tyngdpunkter 
- Marknadsföring och profilering (speciellt marknadsföring av den nya programperioden) 
- Utvärdering av pågående programperiod och övergångsperioden 
 
 

Verksamhetens finansiering 
 
Personalbudgeten 2023 finansieras primärt via verksamhetspeng-projekt (landsbygd och fiskeri) och med 
hjälp av egna projekt. Insatserna i de egna projekten varierar mellan 0,05-0,2 personarbetsår/arbetare. Inom 
ungdomsarbetet har vi en deltidsanställd ungdomsarbetare (20% arbetstid) som finansieras med gamla 
kommunpengar. 
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