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DE BÄSTA AXPLOCKEN FRÅN SILMU RF:S VÅRMÖTE
Utvecklingsförening SILMU rf belönade på sitt virtuella vårmöte 25.5 de bästa Leader-projekten i två kategorier, det
bästa allmännyttiga projektet och det bästa företagsprojektet. Dessutom belönades årets byabedrift, delades ut ett
förtjänsttecken i silver och hyllade personer som i tysthet jobbar för gemenskapen med hedersomnämnanden. Prisen
gick i år till aktörer i Mäntsälä, Borgå, Lappträsk, Lovisa och Mörskom.
Titeln bästa allmännyttiga projekt gick till föreningen Mäntsälän Urheilijat ry som förverkligat projektet ” Ilma-aseradan
taululaitteiden ajanmukaistaminen ". I projektet förnyades tavelutrustningen för skytt med luftgevär. På grund av
förnyelsen, är det lättare att arrangera tävligar på banan och praktiska övandet är mera meningsfult. Anskaffningen
betjänar ett stort antal användare.
Titeln bästa företagsprojekt gick till Gunnel Englund från Pellinge, som förverkligat projektet ”Förädling”. Med stödet
byggdes åt företaget nya utrymmen för verksamheten samt skaffades maskiner och anläggningar till
tillverkningsköket.
Projekten är valda av de Leader projekt som finansierats under programperioden 2014–2020 och vilka avslutades år
2020. Som kriterier har SILMU rf fastställt, att de belönade projekten bör ha nyhetsvärde och bra synlighet. Dessutom
bör projektet gagna en stor mängd befolkning och att projektet har förverkligats smidigt. Dessutom bör
företagsprojektet ha bra framtidsplaner och sysselsättningsverkan och i Förädling -projektet ger närmaten och läget i
skärgården extra bonus.
Utmärkelsen Årets byabedrift delades enhälligt ut till musikern Henna Nieminen från Lappträsk. Hon ville använda
överbliven fritid till att glädja så många som möjligt, särskilt äldre personer som var isolerade på grund av pandemin,
och konceptet utvidgades till att gälla hela Lappträsk. Hon har sjungit och spelat för folk på deras gårdsplaner, vilket
har glatt många. Samtidigt har många upplevt glädje i att kunna ge ett särskilt musikstycke till sina nära och kära via
Henna.
Byaverksamhetens förtjänsttecken i silver har tilldelats Tora Öhrström från Lovisa för hennes förtjänster inom
byaföreningar och i aktionsgruppens förtroendeuppdrag. Förutom sin egen förening, Pitkäpää byaförening, har hon
också lett den regionala föreningen Östra-Nylands Byar rf och när verksamheten flyttades över till Utvecklingsförening
SILMU fortsatte hon som ordförande för byasektionen fram till 2021. Tora Öhrström var också styrelsemedlem i
SILMU under många år.
Byasektionen beslutade också, att i år ge en hyllning till dem som i tysthet och osjälviskt arbetar för gemenskapen i
byarna på lång sikt. Bland goda kandidater valdes det ut tre män som har hållit skidspår och fotbollsplaner öppna i
byn, så att invånarna kan njuta av naturen och träna bekvämt nästan omedelbart från den egna ytterdörren.
Hedersomnämnande gavs till Henrik Lund (Kyrkoby, Lappträsk), Reidar Silfvast (Hindersby, Lappträsk) och Håkan
Enberg (Grevnäs, Mörskom).
På vårmötet behandlades stadgeenliga ärenden, m.a.o. verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2020. År 2020
behandlade SILMU rf:s styrelse 45 stödansökningar och finansiering beviljades till 36 ansökningen. Den beviljade
stödsumman uppgick till 783 680 €.
Under programperioden 2014–2020 ja övergångsperioden 2021 har SILMU rf beviljat totalt 4 148 797 € Leader stöd
(situationen efter det senaste mötet 25.5 2021).
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