VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2020
Målsättning
Enligt stadgarna är föreningens ändamål att inom föreningen samla personer som är
intresserade av hembygdens förhistoria, historia, natur och kultur. Detta syfte förverkligar
föreningen genom att ordna möten, föredrag och utställningar, upprätthålla en
hembygdsgård, utge skrifter som ansluter sig till föreningens verksamhet, samarbeta med
institutioner och föreningar på orten, vilka har närbesläktade syften samt ta initiativ till
utredningar och åtgärder i hembygdsfrågor.

Verksamhet
1. Antkärrgården
Gården hyrs ut till privatpersoner och organisationer. Ytterväggarna målas. Under året
utförs andra årliga underhållsarbeten gällande huset och vid behov restaureras inventarier.
En vedlåda byggs i farstun, samt en hylla. Kistskåpen kan återlämnas till Dönsby.
Ingången till Antkärrgården görs mer handikappvänlig.
2. Föreläsningar, tidsresor och övriga aktiviteter
Fyra föreläsningar planeras under året med aktuella teman, som fastställes av styrelsen.
Tidsresor kan ordnas på beställning av skolor på svenska och finska.
Öppet hus ordnas lördagen den 8.2 med anledning av föreningens ”födelsedag”. Den 1 maj
öppet hus med kaffe, mjöd och munkar. Föreningen deltar i evenemanget Karis Suomen
Paris i början på augusti med öppet hus.
”Att baka glutenfritt bröd i vedeldad ugn” – ett projekt där deltagarna lär av varandra
genomförs med regelbundna tillfällen på Antkärrgården.
3. Grabbes kanal
Föreningen har tillstånd av Raseborgs stad och avtal med Museiverket om skötseln av
Grabbes kanal. Därför ordnar föreningen talko vid kanalen två gånger under året.
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4. Arkeologi och historia
Under 2020 planeras två dagars grävning i samarbete med Jan Fast på utgrävningsplatsen i
Kroggård med namnet ”Malmkulla” 23-24.5, om tillstånd erhålles.
5. Hantverkskunnande och lokal historia
På föreningens hemsida publiceras artiklar om olika hantverk, som håller på att falla i
glömska. En dokumentation av dem är viktig för framtiden.
6. Medlemsresa och öppna vandringar
En medlemsresa till bruk i västra Nyland samt lokala historiska vandringar med besök bl.a.
i det nyrenoverade vattentornet ordnas i samarbete med guiden Göran Fagerstedt. En
utflykt till Nagu under juni månad planeras i samarbete med Nagu hembygdsförening.
7. Föreningens möten
Föreningens officiella möten på våren och på hösten hålls på Antkärrgården. De kan
kombineras med föreläsningstillfällen kring aktuella frågor som anknyter till
verksamheten.
8. Insamling av medel
Medlemsavgiften används för föreningens verksamhet. Antkärrgården hyrs ut för möten,
kurser och övrig verksamhet med tanke på husets driftskostnader. Föreningen söker om
bidrag och understöd från olika myndigheter, fonder och stiftelser för huset samt projekt
och aktiviteter.
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Karis hembygdsförening rf
Budget för år 2020
1. Verksamhet

Inkomster

Utgifter

+

Inkomster

Resultat

-

Medlemsavgifter
Hyror
Försäljning/Servering
Tidsresor
Arkeologi/föreläsningar

45*12€
20*140 €/12*80€
Böcker/Kaffe
4*100
15*20 €

540 €
3 760,00 €
200,00 €
400,00 €
300,00 €

540,00 €
3 760,00 €
200,00 €
400,00 €
300,00 €

KarisSuomenParis
Bidrag

Försäljning
SBS/SKF/RS/SvJ

350,00 €
6 240,00 €

350,00 €
6 240,00 €
0,00 €

Utgifter
Medlemsavgifter
Försäkringar

-135,00 €
-950,00 €

-135,00 €
-950,00 €

-4 200,00 €
-2 500,00 €
-500,00 €
- 240,00 €
-2 600,00 €
- 80,00 €
- 100,00 €

-4 200,00 €
-2 500,00 €
-500,00 €
- 240,00 €
-2 600,00 €
- 80,00 €
- 100,00 €

Karis Suomen Paris

-100,00 €

-100,00 €

Övriga utgifter

-385,00 €

-385,00 €

-11 790 €

0€

Fastighetsutgifter
Underhåll av byggnaden
Underhåll av inventarier
Tidsresor
Arkeologi/Föreläsningar
Grabbes kanal
Hantverkskunnande

Ledare 4 *60
2*1200 €+4*50

11 790 €

Summa
Medlemsavgift

Ständig

12,00 €/år

100,00 €

Understödande
Enligt
överensk.

Hyra för Antkärrgården
Storstugan
140 €
80,00 €
För mer än 5 tillf. För samma hyresgäst
Enligt överensk.
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Möten (max. 3 h)
50,00 €
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