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POJO KYRKOBY BYFÖRENINGS VERKSAMHETSPLAN 2013
År 2013 är föreningens första verksamhetsår. Tyngdpunkten i verksamhetsplanen ligger därför i att
finna former för verksamheten. Därför är medlemmarnas syn som på verksamheten viktig.
Medlemmarnas åsikter framkommer vid medlemsmöten och andra gemensamma tillfällen.
Huvuddragen i verksamheten är
1. Medlemsvärvning
Nya medlemmar värvas genom affischering på centrala platser (butiker, hvc, bibliotek, apotek,
Shell, Påminne osv.). Föreningen håller sig framme vid olika tillfällen som marknadsdagarna i
Pojo och Raseborgsdagarna (18.– 19.5.).
Medlemsavgifterna faktureras per post.
2. Samarbete med andra organisationer
Föreningen ansluter sig till Västnylands byar rf, som är en takorganisation för byföreningar i
Nyland.
Föreningen kartlägger samarbetsmöjligheter med andra föreningar i närheten (Fiskars, Billnäs,
Åminnefors, Antskog osv.). Föreiningen gör ett informationsblad att delas ut till andra
föreningar, besöker andra föreningar och inbjuder andra föreningar på besök.
3. Byahjälpsprojektet
Föreningen deltar i Byahjälpsprojektet. Avsikten är att anställa en Byahjälp. Projektet redovisas
för medlemmarna vid ett extra föreningsmöte i februari.
4. Samhällspåverkan
En central målsättning är att verka för bevarandet av servicen inom området (hälsocentral,
apotek, bibliotek osv.). Föreningen strävar efter att delta i planeringen och b beslutsfattandet
inom området (t.ex. Gumnäs – Klockaruddenin planeringen). Vidare vill föreningen påverka
trivslen (t.ex. torget, Västra Nylands folkhögskola) och tryggheten inom området.
Föreningen strävar till att en dagligvaruaffär till etablerar sig inom området och till att
Varubodens utbud breddas. Föreningen verkar för att socialarbetarna skall vara lättare
anträffbara i Pojo. Föreningen utreder möjligheterna att ta i bruk Skuru järnvägshållplats.
Vidare utreder föreningen möjligheterna att ordna en Bostadsmässan i Pojo i samband med att
byggandet av Gumnäs och Klockarudden börjar.
5. Ungdomsverksamhet
Föreningen vill verka för att utveckla meningsfulla fritidssysselsättningsmöjligheter för
ungdomen. Det görs i samarbete med ungdomarna, deras familjer och
ungdomsarbetsansvariga i staden.
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6. Information
Föreningen upprättar websidor och facebooksidor. Informationen till media sköts aktivt.
Information om händelser och aktiviteter sköts med annonser, affischering och i
handelskalendrar. Föreningen annonserar på Raseborgs föreningssidor.
7. Medelsanskaffning
Verksamhetsbidrag söks från stiftelser, samfund och företag.
8. Föreninges möten
Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder vid behov (c en gång per månad).
Extra möte
Föreningens extra möte hålls 13.2.2013. Vid mötet behandlas de ärenden som hör till
höstmötet och som det grundande mötet 4.12.2012 beslöt att ta upp på ett extra möte: lottning
av styrelseledamöter i tur att avgå efter ett år, verksamhetsplanden 2013, anslutnings- och
medlemsavgifter 2013, budget 2013. Vid extra mötet besluts om vårmötet 2013.
Höstmöte
Föreningens höstmöte hålls stadgeenligt före utgången av december. Vid mötet behandlas
stadgeenliga ärenden.
9. Medlemsevenemang
Evenemang för medlemmarna ordnas separat eller i samarbete med andra föreningar och
sammanslutningar.

