Aktiastiftelsen SOLF-SUNDOM

2022

Förening /organisation
Bjarnes musikskola
distriktsförening vasa synskadade r.f.
FDUV
FinFami i Österbotten
Finlands svenska taltidningsförening
FRK Solfavdelningen
Folkhälsan i Solf-sundom r.f.
Föreningen missionskyrkans Ungdom r.f.
Korsholms 4H-klubb r.f.
Korsholms hjärtförening
Korsholms hvc pensionärer
Korsholms sportryttare
Kronvik Lägergårdsförening
Kronvik byaförening
Kårkulla samk. Sundom lantgård
Kyrkans ungdom i Solf-Sundom
Malax idrottsförening, hockey juniorer
Malaxnejdens jaktvårdsförening
Norrbackens stickcafe
Näsets byaförening
Sundom Idrottsförening
Sundom idrottsförening
Petalax Skytteförening
Solf byaråd
Solf daghemsförening
Solf frivilliga brandkår
Solf hem och skola
Solf hembygdsinventerings grupp
Solf idrottsklubb

Ändamål
musikskolans verksamhet - ersättning till lärare.
Transportstöd
Lägerutfärder och cafebesök
verksamhet för anhöriga till pers, med psykisk ohälsa
producera och distribuera vbl åt de med läsnedsättn.
ordnande av ungdomsläger
simverksamhet i solf friluftsbad och sundom kronvik
Ordna 2 barnläger "sommarskoj" för 8-13 åringar
verksamhetsbidrag, klubbar i solf och sundom
dagsresor i närmiljön, vandringsleder
utfärd till Nonoq, jullunch
bidrag för bokningssystem och övervakningsutrustning
Byggnadsmaterial , trappa till bastu osv.
verksamhetsbidrag
utfärd med west coast rib charter till klienter
utdelning av tidningen kummin, mötesarvoden
verksamhetsbidrag juniorer
främjande av ungdomsverksamhet/ temadagar
verksamhetsbidrag , garn
för vassröjning vid näset
barn-och ungdomsverksamhet
Bidrag till servicebyggnad
reparation av skjutbanor och kasttorn
Utgivning av Solfbladet
aktiviteter för barnfamiljer
kringkostander för uppförande av hall för brandbil
verksamhet, rastredskap, klubbar, evenemang
Hembygdsbok
vattenreservoar, fotbollskolor osv

beslut
1500
500
800
500
400
600
3500
800
2000
500
0
500
1000
500
700
200
0
1000
600
500
10000
7500
0
3000
2000
4000
3500
1000
10000

Solf jaktförening
solf lokal-tv
Solf marthaförening
Solf pensionärhemsförening
Solf stickcafé
Solf stråkorkester
Solf ungdomsförening
Stigfinnarna sundom
Storsvedens boende
Stundars
Sundom bygdeförening
Sundom daghemsförening
Sundom Hem och skola
Sundom jaktförening
sundom lokal-tv
sundom missionskyrka
Sundom spelmän
sundom ungdomsförening
söderfjärdens hembyggdsförening
USM missbrukarvård
vasa sjöräddningsförening
Vasa mathjälp
Wahlrooska r.f.
Wasa unique r.f.
WASAklubben , vasanejdens neuroförening
GEMENSAMMA understöd i regionen

ungdomsverksamhet, soppdag för markägare, infodag
anskaffning av stream-utrustning
för att subventionera deltagaravgifter
månadsträffar för pensionärer, nya textilier
garn till stickcafé (stickar till dopgåvor och BB)
deltagande i finlands svenska sång och spel festival
verksamhetsbidrag
Material för uppförande av vindskydd
rekreation för boende
Nytt tak till ria
flytt av stuga till museiområdet
inköp av leksaker och utflykter
verksamhet , utfärder, bok till elever. Se ansökan.
ungdomsverksamheten
verksamhetsbidrag
barn och ungdomsverksamhet
verksamhetsbidrag
renonvering av vinden, utbyggnad av parkeringsplats
parkering vid motionstrappa häggnäsberget
verksamhet för barn och unga
sanering av byggnad dömmerskatan, för verksamhet
materail för att packa matkassar
terränghinder till hästsportcentrets terrängbana
inköp av redskap och förstahjälp utrustning
verksamhetsbidrag och aktiviteter
totalt

1000
1000
500
1500
500
500
10000
1000
850
3000
3000
2000
3500
1000
1000
600
200
10000
6000
1000
800
3000
500
1000
500
8978
120028

