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Karis hembygdsförening rf,  
c/o Göran Fagerstedt 
Borgmästarsgatan 36, 10320 Karis 
e-post: goran.fagerstedt@gmail.com  

Medlemsbrev 3 – 2021 

KALLELSE TILL ORDINARIE VÅRMÖTE måndagen12 april 2021, kl. 
18.30 PÅ ANKÄRRGÅRDEN I STRANDPARKEN, KARIS 
Deltagande via brev och e-post möjligt före mötet. Deltagande via TEAMS möjligt direkt under mötet. 
Länk sänds några dagar före mötet!  
Punkt 1-3 och 5 behandlas på det fysiska mötet. Om du deltar per brev eller e-post svara då på 
följande frågor senast 10.4.2021: 

1. Mötet är stadgeenligt sammankallat  Ja Nej 
2. Verksamhetsberättelsen godkänns   Ja Nej 
3. Bokslutet och redovisningen för L. Backs minnesfond godkänns Ja Nej 
4. Ansvarsfrihet beviljas åt de redovisningsskyldiga  Ja Nej 

Om svaret är ja på alla frågor räcker det med ett svar Ja (Alla) 

 

Medlemsavgift 2021 

Det är dags att betala medlemsavgiften för i år. På höstmötet beslöts att kvarhålla medlemsavgiftens 

storlek vid 12 €. Använd referensnumret som finns angivet på inbetalningskortet här nedan.  

 

 

Fågelholkar 

På höstmötet framfördes tanken på att det kunde finnas     

fler fågelholkar vid Antkärrgården. Har du lust att delta i  

projektet med att göra och/eller donera en holk?  

Tag kontakt med ordförande Göran Fagerstedt  

(tel. 044 523 1215).  

 

  

Mottagarens 
kontonr FI08 4055 8740 0043 11 

Meddelande:/Viesti: 

  

Saajan 
tilinumero HELSFIHH Medlemsavgift 2021 12 € 

Mottagare   Ev. bidrag:   

Saaja Karis hembygdsförening rf   

    

Betalarens 
namn och 
adress   Referens: 10102095   
Maksajan 
nimi ja 
osoite      

Från konto   Förfallodag/Eräpäivä: Summa      

Tililtä   11.4.2021                   € 
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Karis hembygdsförening rf:s vårmöte 12 april 2021 kl. 18.00 på Antkärrgården 

Föredragningslista: 

1. Mötet öppnas av föreningens ordförande 

Ordförande Göran Fagerstedt öppnar mötet. 

 

2. Val av ordförande för mötet 

En mötesdeltagare väljs till ordförande för mötet. 

 

3. Kallande av sekreterare för mötet 

Föreningens sekreterare Andrea Blomberg-Allén fungerar som sekreterare för mötet. 

 

4. Konstateras mötets stadgeenliga sammankallande och beslutfördhet 

Möteskallelsen har skickats per brev eller e-post till samtliga medlemmar. 

Antalet deltagare antecknas. 

 

5. Val av två protokolljusterare, som vid behov kan fungera som rösträknare 

Till protokolljusterare/rösträknare utse två mötesdeltagare. 

 

6. Föredragningslistan godkänns 

Eventuella nya ärenden som framförs behandlas under Övriga ärenden. 

 

7. Verksamhetsberättelsen för år 2020 föredras. Bilaga 1. 

Ordförande föredrar Verksamhetsberättelsen för år 2020. 

 

8. Räkenskaperna för år 2020 presenteras, inklusive Lars Backs minnesfond, samt 

verksamhetsgranskarens berättelse föredras. Bilaga 2 och 3. 

Ordförande redogör för bokslutet 2020 samt läser Verksamhetsgranskarens berättelse. 

        

9. Beslut fattas om bokslutet för år 2020, samt redovisningen för Lars Backs 

minnesfond.  

Bokslutet fastställs. Redovisningen för Lars Backs minnesfond godkänns. 

 

10. Beslut fattas om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för år 2020 

 

11. Övriga ärenden 

Ev. på mötet framförda ärenden 

 

12. Mötet avslutas 
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Verksamhetsberättelse för året 2020 

Verksamhetsidé 
Föreningens ändamål är att samla personer som är intresserade av hembygdens förhistoria, 

historia, natur och kultur. Syftet förverkligas genom att ordna möten, föredrag och 

utställningar, upprätthålla en hembygdsgård, utge skrifter som ansluter sig till föreningen 

verksamhet, samarbeta med institutioner och föreningar på orten, som har närbesläktade 

syften, samt att ta initiativ till utredningar och åtgärder i hembygdsfrågor. Föreningen 

upprätthåller kontakt med liknande organisationer i hemlandet och utomlands. 

 

Verksamhetsåret 2020 
Verksamheten har i sin helhet präglats av den osäkerhet som rått på grund av 

coronapandemin. Av den planerade egna verksamheten har 14 olika evenemang inhiberats 

och uthyrning av gården och övrig verksamhet har i huvudsak skett under våren (före mars) 

och under sensommaren då läget var något bättre. I de arrangemang som ordnats i föreningens 

regi (inklusive möten) har 230 deltagare antecknats. 

Antkärrgården 

Gården har varit uthyrd femton gånger i huvudsak under januari-februari och i slutet av 

sommaren. Tretton gånger har gården reserverats av utomstående för olika tillställningar, men 

avbokats. Hyresinkomsterna är åtminstone 50 % lägre än de kunnat vara på grund av 

pandemin och de restriktioner som införts. Öppet hus vid 1sta maj och Julstämning på 

Antkärrgården 12 december måste också avbokas, vilket betydde ett stort bortfall på 

inkomstsidan.  

Öppet hus ordnades fyra gånger under hösten. Varmvattenberedaren måste bytas ut. Talko 

ordnades tre gånger under året med 20 deltagare sammanlagt. En batteridriven gräsklippare 

köptes. 

Föreläsningar och tidsresor 

Serien Röster från förr genomfördes med ett tillfälle på våren den 4 mars med 13 deltagare 

(Herrmans handelsträdgård) och på hösten den 12 oktober med 9 deltagare (Karis Ångsåg).  

Inga av de planerade sju tidsresorna ordnades.  

Grabbes kanal 

Styrelsen skickade ett brev den 13 juli till Raseborgs stad med anhållan om att föreningen 

skulle bli befriad från ansvaret att sköta Grabbes kanal. Inget svar har fåtts eller kontakt tagits 

från stadens sida under året. 

 

Arkeologi och historia 

En arkeologisk utgrävning ordnades i Karis 1 – 2 augusti. Fyndplatsen, som egentligen ligger 

i Kroggård, i närheten av den tidigare plankorsningen, har fått namnet Malmkulla i samband 

med arkeolog Anja Sarvas utgrävning 1979. 19 personer deltog i utgrävningen, som leddes av 

arkeologerna Jan Fast och Janne Soisalo. Utgrävningen ordnades med hänsyn till rådande 

restriktioner. 
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Hantverkskunnande 
Under året planerades ett projekt ”Huset mitt i byn” och föreningen erhöll ett extra bidrag från 

Svenska kulturfonden på 1 000 € för att täcka bortfall av hyresinkomster. 

Ett tillfälle i mars gällande hantverk (10.3) under ledning av Gunilla Nummi ordnades, men 

övriga tillfällen under våren inhiberades, samt introduktionen till bandvävning i maj.  

Under hösten återupptogs verksamheten med Gunilla Nummi från den 5 augusti och elva 

tillfällen ordnades. 
 

Medlemsresa och öppna vandringar 

En guidning med temat Karis förhistoria ordnades 25 september med sex deltagare. 

Medlemsresan till Lovisa historiska hus 29 augusti måste inhiberas. Vandringen vid 

Läppträsket som var planerad till den 27 april samt guidad vandring i Karis centrum 4 maj 

inhiberades också. 

 

Information 

Hemsidan med adress www.karis.hembygd.fi har uppdaterats regelbundet. På sidan har 

publicerats texter och bilder från verksamheten. Man kan skicka e-post till föreningen på 

adress karis@hembygd.fi. E-posten läses av ordförande. Telefonnumret är 044 098 7226. 

Två medlemsbrev har skickats ut. Facebook-sidan har använts för aktuell information som 

anknyter till föreningens verksamhet. 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi är i stor utsträckning beroende av de hyresinkomster vi kan få för 

Antkärrgården och av bidrag från olika fonder och stiftelser för våra verksamheter. Resultatet 

för år 2020 i jämförelse med åren 2018 och 2019 presenteras här, med tanke på att år 2019 var 

ett annorlunda år i samarbete med arbetskraftsmyndigheterna. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Ekonomiska bidrag för verksamheten har erhållits av Svenska kulturfonden, Sophie von 

Julins stiftelse, Sparbanksstiftelsen Karis-Pojo samt Raseborgs stad.  

  

Lars Backs minnesfond 

För minnesfonden ges en skild redovisning. Inga transaktioner gjordes under året. Det 

nominella värdet är 4 761,31 €. 

 

Administration 
Styrelsen bestod av följande personer: Göran Fagerstedt, ordförande, Toni Blomster, 

viceordförande, Andrea Blomberg-Allén, sekreterare, och medlemmar Tommy Björklund, 

Auli Kari. Två styrelseplatser var vakanta under året. Ordförande skötte föreningens 

ekonomiska ärenden. Som bokförare fungerade Mona Blomqvist. 

 

 2020 2019 2018 

Totala intäkter 12 243,80 36 866,02 13 142,55  

Totala utgifter 13 725,19 35 159,62 13 261,27  

Resultat -1 481,39 1 706,40 -118,72  
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Sammanträden 

Det ordinarie vårmötet ordnades måndagen den 30 mars 2020, kl. 18.30 på 

Antkärrgården. Verksamhetsberättelse och bokslut godkändes. I det fysiska vårmötet 

deltog fem personer på plats. Tio medlemmar hade svarat inom utsatt tid på de frågor 

som ställdes post eller e-brev och därmed blev det totala deltagarantalet 15. 

 

Höstmötet som planerades till slutet av november sköts upp till våren 2021 med tanke 

på att det förhoppningsvis skulle vara bättre möjligheter att ordna mötet då. 

Styrelsemöten hölls sju gånger under året. 

 

Medlemsärenden 
Föreningens medlemsantal vid årets början var 78 personer (57 ordinarie, 16 ständiga och 5 

heders) och vid årets slut var antalet 71 (52 ordinarie, 15 ständiga och 4 heders). 

 

In memoriam 

Vi nåddes under året av ett sorgebud gällande att föreningens tidigare ordförande, 

hedersmedlemmen Kaj Waldén hade gått bort. En minnesstund hölls på Antkärrgården. 

Risker 
Ekonomin är i hög grad beroende av uthyrningsfrekvensen, egna publika aktiviteter och de 

bidrag man kan få för olika verksamheter och projekt. Antkärrgården är i ständigt behov av 

underhåll och samma gäller inventarierna.  

 

Framtidsutsikter 
Medlemsantalet har hållit sig någorlunda jämnt men verksamheten har inte kunnat 

genomföras i den utsträckning som var planerad. Med tanke på att bevara kunskap som håller 

på att försvinna kan olika hantverk fortsättningsvis lyftas fram. 

 

Betydande händelser efter redovisningsårets slut 
Under år 2021 hoppas vi att få igång verksamheten igen bara pandemiläget det tillåter. 

 

TACK 

Föreningen riktar ett varmt tack till alla som stött verksamheten ekonomiskt och till dem, som 

genom olika arbetsinsatser gjort det möjligt att fullfölja intentionerna i verksamhetsplanen. 

 

Styrelsen 
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