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VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2019  

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.  

Taktegel förnyas, söndriga tegel ersätts. Hängbräda förnyas. 

Under året utförs behövliga årliga underhållsarbeten gällande huset och 

vid behov restaureras inventarier.  

Föreningen har en verksamhetsassistent anställd med 100 % 

lönesubvention, med ansvar för bl.a. Antkärrgårdens skötsel och 

uthyrning, för sammanlagt tolv månader 1.12.2018 – 30.11.2018. Från 

staden söks ett bidrag för sysselsättning av arbetslös person för 

motsvarande tid. 

 

2. Föreläsningar och tidsresor 

Fyra föreläsningar planeras under året med aktuella teman, som fastställes 

av styrelsen. Tidsresa till 50-talets folkskola planeras under året för 

lågstadieelever i samarbete med de närmaste skolorna. Övriga tidsresor 

kan ordnas enligt beställning. 

 

3. Grabbes kanal 

Föreningen har tillstånd av Raseborgs stad och avtal med Museiverket om 

skötseln av Grabbes kanal. Under år 2016 ingicks ett avtal om skötseln 

med Sysselsättningsavdelningens ungdomssektion vid Raseborgs stad. 

Detta avtal bör ses över under året på grund av de flyttningar som sker 

inom staden Raseborgs förvaltning. 

 

4. Arkeologi och historia 

Under 2019 planeras fyra dagars grävning, om tillstånd erhålles, två i 

slutet av maj och två i september i samarbete med Sällskapet Natura. 
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5. Hantverkskunnande och lokal historia 

Insamlandet av material gällande olika hantverk fortsätter under året.  

I kombination med ’Öppet hus’-dagar planeras rådgivningstillfällen där 

personer intresserade av möbelrestaurering kan få råd av en 

möbelrestaurator och/eller diskussionstillfällen kring lokal historia. 

 

6. Medlemsresa och öppna vandringar 

En medlemsresa kan arrangeras till ett besöksmål som fastställs av 

styrelsen. Lokala vandringar till intressanta besöksmål i Karis ordnas. 
 

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 projekt och aktiviteter.  
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Karis hembygdsförening rf   

Budget 2019     
 Verksamhet  Inkomster  Utgifter  Resultat 

Inkomster   +   -   
Medlemsavgifter  600 €  600,00 € 

Hyror  3 760 €  3 760,00 € 

Försäljning/Servering  200 €  200,00 € 

Tidsresor  160 €  160,00 € 

Arkeologi/föreläsningar  200 €  200,00 € 

KarisSuomenParis  160 €  160,00 € 

Bidrag  8 920 €  8 920,00 € 
 

    
Utgifter     
Medlemsavgifter  

 -135,00 € -135,00 € 

Försäkringar  
 -900,00 € -900,00 € 

Fastighetsutgifter  
 -3 500,00 € -3 500,00 € 

Underhåll av byggnaden  -5 000,00 € -5 000,00 € 

Underhåll av inventarier  
 -1 000,00 € -1 000,00 € 

Tidsresor  
 -80,00 € -80,00 € 

Arkeologi/Föreläsningar  
 -2 600,00 € -2 600,00 € 

Grabbes kanal  
 0,00 € 0,00 € 

Hantverkskunnande  
 -500,00 € -500,00 € 

Karis Suomen Paris  
 -100,00 € -100,00 € 

Övriga utgifter   -185,00 € -185,00 € 

Summa  14 000 € -14 000 € 0 € 

     
Medlemsavgift Ständig Understödande   

12,00 €/år 100 Enligt överenskommelse  
 

Hyra för Antkärrgården Storstugan Möten (3 h)  
 

140 € 80 € 50 €   
För mer än 5 uthyrningar bokade på samma gång   
Enligt överenskommelse     
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Anställning av arbetslös person med lönesubvention 

 

Föreningen har beviljats möjlighet till att anställa en långtidsarbetslös person med 

100 % lönesubvention via arbetskraftsmyndigheterna för tiden 1.12.2018 – 

30.11.2019. Under år 2019 omfattar anställningen 11 månader. 

 

Bidraget kan uppgå till maximalt 1800 €/månad för täckande av alla utgifter gällande 

lön och lönebikostnader. Ett kommunalt bidrag söks från Raseborgs stad. 

 

Utgifter och inkomster redovisas skilt från föreningens ordinarie budget. 

 

Utgifter  1 800 €/mån (för 11 månader) 

Inkomster   1 800 €/mån 

Kommunalt bidrag     250 €/mån 

 

 

mailto:karis@hembygd.fi
http://www.karis.hembygd.fi/


 
 

Tel. 044 0987226 E-post: karis@hembygd.fi Hemsida: www.karis.hembygd.fi  

     Bilaga 4 

Styrelsen 2018 - 2019 

UPPGIFT NAMN MANDATTID FÖR 2019 

Ordförande/Kassör Fagerstedt, Göran 

Borgmästarsgatan 36 

10320 KARIS 

goran.fagerstedt@brev.fi 

2018 Val 

Medlem Sjöblom, Stig-Göran 2016 - 2018 Val  

(2019-2021) 

Medlem Wikgren, Katarina 2018 Val  

(2019-2021) 

Medlem Blomberg-Allén, Andrea 2017 - 2019 OK 

Medlem Holmström, Torbjörn 2017 -2019 OK 

Medlem Kari, Auli 2018 - 2020 OK 

Medlem Björklund, Tommy 2018 - 2020 OK 
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