Kimitoöns Företagare
Kemiönsaaren Yrittäjät
Årsberättelse för Kimitoöns Företagare.
Verksamhetsåret 2016.
Styrelsen för Kimitoöns Företagare lämnar härmed följande redogörelse för
verksamhetsåret 2016.
Föreningens styrelse har haft följande sammansättning:
Ordförande:
Heidi Loukiainen
Viceordförande. Jörgen Törnqvist
Kassör:
Sami Lappalainen(halva året och därefter fortsatte Sixten Heinonen)
Sekreterare:
Carita Lignell
Informatör:
Peter Flinkman
Övriga ledamöter: Tarja Wuorio
Fredrik Heinonen(lämnade oss i november)
Suppleanter: Sixten Heinonen
Peter Eggert
Verksamhetsgranskare: Talvea Ab, Kristian Björkman.
Styrelsen hart sammanträtt 13 ggr + 1 fjärrmöte (dvs. man kan även delta per epost).
Till Egentliga Finlands Företagares styrelsemöten som är fyra per år, har vår ordfö
rande deltagit i alla och Carita (suppleant) deltagit i årets första möte, dit både ordi
narie och suppleanten inbjuds.
På Ordförandes utbildningsdagar den 31.1.-2.2. har vår ordförande deltagit.
Till Unga Företagares verksamhet valdes Mohanjith Sudirikku Hannadige. Han har
deltagit mycket aktivt i deras program och deltog också i GetTogether händelsen i
maj 2016. Vi bjöd ut möjligheten för gymnasiet till Cv-skolning #kesaduunaa 2016kampanj, men dom tog inte emot erbjudandet som han också skulle ha skött. Slutet av
året 2016 valdes han in i Egentliga-Finlands Unga Företagares kommitté 2017.
Med företagartidningen Önaren, jobbades det på våren och den delades ut midsom
marveckan.
Ordförande blev inbjuden till Egentliga Finlands Företagares ideéarbetsgrupp i april.
Jobbade en dag med olika förslag till att förbättra verksamheten.
Vårmötet höides på Panget i Kärra den 26 april. Ett tiotal deltagare.
Företag som fyllt 20 år och 30 år uppvaktades med bordstandard.

20 år: Aanmaa, K-Extra Knallis, Kimito Begravningsbyrå Ab, Kimito Jaktbod,
Magnus Nyman Afm-Lkv Oy Ab, Taxi Börje Uggeldal och Vahlberg Ole Fma.
30 år: D-Marin Oy Ab och Engelsby Verk Ab Oy.
90 år: J-M Launokorpi.
Endast Jörgen Törnqvist från Engelsby Verk var på plats så styrelsen delade ut dessa
1ett senare skede.
Kommunalförvaltnings seminariet den 18-19 maj var i Björneborg. Ordförande del
tog tillsammans med kommundirektören, utvecklingschefen, företagsrådgivaren och
fullmäktige ordförande.
Frilufts/Idrottsdag ordnades på Långdalen den 22 maj, tillsammans med Sportföre
ningen. Program för hela familjen. En handfull deltagare.
PRAO-stipendier till högstadierna på ön 3x50 euro delats ut.
Föreningen har uppvaktat 50-åringar: Otto Aanmaa, Bror-Göran Holmström, Carita
Forss, Ing-Lill Slotte och Kristian Broman.
60-åringar: Jörgen Törnqvist, Kristian Lindroos, Tapio Östman, Peter Jensén, Lars
Söderlund.
70-åringar: Ragnar Johansson och Hans Lindström.
80-åringar: Jukka Launokorpi och Henrik Ginström.
Morgonkaffen ordnas tillsammans med kommunen varje månads första måndag
kl.8.00-9.00 på olika ställen i kommunen.
Vi har tillsammans med kommunen deltagit i,cirkulär/utvecklingsprojekt under
hösten, som bygger på resurseffektivitet bland Kimitoöns företag. Styrelsen föreslog
till kommunen ordförande Heidi Loukiainen som korrdinator för detta.
Projektets mening var att hitta affärsverksamhets möjligheter på Kimitoön med
hjälp av cirkulärekonomi och resursseffektivitet.
Genom projektet har ett företag fatt finansering till ett omfattande produktutvecklings
arbete, för flere företag till nytta om sammarbetsplan på gång, befrämjande av perso
ners sysselsättning/ företagens avlönings möjligheter samt kartläggning av biogas
produktions möjligheter på ön. Projektet räckte fyra månader.
Skräpgänget i Kimito centrum skickade inbjudan till Vårstädning den 3 maj, som vi
skickade vidare till företagen.
Egentliga Finlands Företagares verkställande direktör Henri Vibom for i pension den
2 juni och ordförande deltog i tillställningen.
Fiskmiddagen på Vänoxa Golf den 20 augusti. I programmet ingick glasblåsning och
golfbolls slag. Ca 20 deltagare. Jätte fint väder och full måne på hemvägen.

September Open och Företagarmässan ordnades den 10 september i Dalsbruk. Ord
förande och Peter Flinkman höll i trådarna för den. Inte riktigt lika många utställare
som tidigare men nog en bra händelse.
Egentliga Finlands Företagares Höstmöte nr:l hölls i Kasnäs den 27 september och
nr:2 i Åbo. Till Kasnäs mötet deltog 10 röstberättiga personer från ön.
Ordförande deltagit i förbundmötesdagama i Waasa i oktober. (2 dagar)
Till Egentliga Finlands Företagargaalan den 29 oktober i Åbo Logomo, deltog 5 pers.
Årets Företagare: Magnus Nyman Afm-Lkv Oy Ab.
Höstmötet hölls i Bruks Bastun, Dalsbruk den 15 november. 10 tal deltagare.
Styrelsemedlemmarnas antal fortsätter som tidigare 6+2. Heidi Loukiainen fortsätter
som föreningens ordförande. Övriga styrelsemedlemmar: Tarja Wuorio, Peter Flink
man, Jörgen Törnqvist, Sixten Heinonen, Jani Launokorpi och Carita Lignell.
Suppleanter: Peter Eggert och Tobias Eriksson.
Verksamhetsgranskare: Kristian Björkman och Theo Laakso från KPMG.
Suppleanter: Levereras av dessa vid behov.
Julfesten den 5 december var i Vårdkasen, Västantjärd. 74 deltagare.
Traditionell julfest med god mat och dryck. Föreningen finansierade lokalen, trans
porten och orkestern. Lyckad fest.
Bokföringen för verksamhetsperioden visar ett underskott på 8.390,07 euro.
Närmare uppgifter om föreningens ekonomi och förvaltning framgår ur bifogat bokslut.Bokföringen har handhafts av Rantalainen-Vahlsten och PS-företagstjänst, Pirjo
Stenman.
Kassören gjorde en offertrunda hösten 2016 till bokföringsbyråema och styrelsens
beslut var att övergå till PS-företagstjänst från början av 2017. Dessutom beslöt
styrelsen på hösten att öppna konto i Aktia och avsluta konto i Nordea från början
av året 2017.

Kimito den 28 februari 2017

Styrelsen.

