
GERBY – VÄSTERVIK SAARISTOYHDISTYS RY 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014  
 

 

Tarkoitus ja toiminnan laatu 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa huvila- ja maaomistajien yhteisiä etuja Gerby–Västervikin 

saaristossa, vaalia saariston tietöntä kulttuuriperinnettä sekä edistää huvila ja veneilyelämää 

viihtyisässä ja vihreässä saaristossa rikkaalla kasvistolla ja eläimistöllä. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm: seuraa saariston kehitystä, sekä antaa jäsenille tietoa, 

tekee aloitteita, selvityksiä, esityksiä ja antaa lausuntoja. Osallistuu saaristoa koskevaan 

suunnitteluun sekä ohjaa ja neuvoo jäseniään. Järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia sekä 

harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa. Seuraa ja ylläpitää vedenvirtausta sekä antaa tukea tämän 

parantamiseen.  Seuraa ja ehkäisee saastumista ja umpeenkasvua sekä antaa tukea näiden 

torjumiseksi. Lisäksi yhdistys toimii yhteistyössä muiden vastaavien etujen puolesta 

työskentelevien yhdistysten ja toimijoiden kanssa. 

 

Toimenpiteet 

 

 Jäsenmäärän kasvattaminen vuonna 2014 vähintään 55 henkilöllä (50+5). 

Jäseneksi liittyvän alaikäraja on 15v. 

 

 Tulevaisuuden Saaristostrategian jatkon seuraaminen kaavoituksen ja muun 

toiminnan osalta sekä muihin Gerby – Västervik alueeseen liittyvien asioiden 

ja aikataulujen seuraaminen ja niihin liittyvien mahdollisten lausuntojen 

antaminen sekä keskustelutilaisuuksien järjestäminen tarvittaessa. Keskustelu- 

ja tiedotustilaisuuksiin voidaan kutsu mukaan asioita valmistelevia 

virkamiehiä sekä suunnittelujaoston jäseniä tai poliitikkoja.  

 

 Gerby – Västervik saaristoalueen kehittäminen muiden alueella toimivien 

yhdistysten ja toimijoiden kanssa. Mikäli yhteinen kiinnostuksen ja 

kehittämisen kohde löytyy, apurahojen hakeminen, sopimusten 

neuvotteleminen yhteistyössä. 

 

 Kehitellään yhdistykselle oma logo. 

 

 Ilmoitustaulut Gerbyn ja Västervikin venesatamiin. 

 

 Kotisivujen edelleen kehittäminen niin, että ne palvelisivat yhdistyksen jäseniä 

mahdollisimman monipuolisesti. 



GERBY – VÄSTERVIK SKÄRGÅRDSFÖRENING RF 

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2014  

 

Syfte och verksamhetsformer  

 

Föreningens syfte är att bevaka villa- och markägarnas gemensamma intressen inom Gerby – 

Västervik skärgård, värna om skärgårdens vägfria kulturtradition samt främja villa- och båtlivet i en 

trivsam grön skärgård med rik flora och fauna. 

 

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att följa med skärgårdens utveckling, samt förse medlemmar 

med information, ta initiativ, utarbeta utredningar, lägga fram förslag och ge utlåtanden. Delta I 

planering av skärgården, handled och ge sina medlemmar råd. Arrangera möten, 

diskussionstillfällen samt bedriva informations- och upplysningsverksamhet. Följa upp och 

underhålla vattenströmning samt ge understöd för förbättring av den, följa upp och förebygga 

förorening och igenväxtlighet samt ge understöd för motverkan av dessa samarbeta med andra 

föreningar med liknande intressen. 

 

 

Verksamhet: 

 Ökning av medlemsantalet under 2014 med minst 55 personer (50+5). Nedre 

åldersgräns för medlemmar 15 år. 

 

 Fortsatt uppföljning av Framtidens Skärgårdsstrategi gällande planläggning 

och övrig verksamhet, samt övriga till Gerby-Västervik området hörande 

ärenden och tidsplaner. Ge till dessa relaterade möjliga utlåtanden samt vid 

behov organisera diskussionstillfällen. Ärendeförberedande tjänstemän, 

planeringssektionsmedlemmar eller politiker kan inbjudas till diskussions- och 

informationstillfällen. 

 

 Utveckling av Gerby-Västervik skärgårdsområde tillsammans med övriga 

föreningar och aktörer inom området. Om gemensamma intresse- och 

utvecklingsobjekt identifieras ansöks bidrag samt förhandlas avtal i samarbete. 

 

 Ta fram en  logo för föreningen. 

 

 Anslagstavlor till Gerby och Västervik hamnar. 

 

 Utveckling av hemsidorna för att mångsidigt tjäna föreningsmedlemmarna  

 


