
VÄSTANFJÄRDS VIKAR –VÄSTANFJÄRDIN LAHDET RF.  
 

 

Protokoll fört under ÅRSMÖTE 19.6 2013 kl 18.00 på Café 

Eugenia 

 
1. Mötet öppnas 

 Mötet öppnades kl 18.45 av ordförande Tomas Östermalm 

 

2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två 

rösträknare  

 Till ordförande valdes Tomas Östermalm, till sekreterare Annalena 

 Sjöblom och till protokolljusterar och rösträknare Mats Nurmio, Tomas 

 Stenström   

 

3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras 

 Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

Mötet borde ha hållits inom maj månad. 

 

4. Föredragningslistan för mötet godkänns 

 Föredragningslistan för mötet godkändes 

 

5. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras. 
Bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenterades och 

godkändes. Styrelsens medlemmar och sekreteraren beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsperioden. 

 

6. Verksamhetsplan (bilaga 1), budget (bilaga 2) samt anslutnings och 

medlemsavgiftens storlek för följande kalenderår fastställs 

Verksamhetsplan (bilaga 1), budget (bilaga 2) fastställdes. Ingen anslutningsavgift 

uppbärs. Medlemsavgiftens storlek fastställdes till 15 euro/år eller 30 

euro/familj. 

 

7. Val av medlemmar i styrelsen 

Enligt stadgarna kan hälften av styrelsemedlemmarna och deras suppleanter 

avgå  årligen. I tur att avgå 

Tomas Östermalm (Per Gustavsson, suppleant) 

Sven Moring (Seppo Granlund) 

Bengt Juselius (Timo Uramaa)  

Nils Ahlqvist (Ulla Kakko- Paajanen) 

Max Andersson (Tytti Solantaus) 

Mikael Henriksson (Gunnel Jensén) och   

 Tomas Stenström (Rolf Hollsten) 

Omval Förutom Rolf Hollsten som byttes ut till Mats Nurmio 

 

 

8. Val av verksamhetsgranskare med ersättare 

 Markku Toivettula och Johan Lundell valdes till verksamhetsgranskare 

 med Freddie Lerche och Susanne Sundvik som ersättare 

 

 

 



 

9. Övriga ärenden 

a. Roger Hakalax informerade om Lammala reningsverk och tidtabellen för 

centraliserade av avloppsvattnet. 

b. Vikföreningen gör en insändare där vi uttrycker vår oro över Västanfjärden 

och den belastning som det dåligt fungerande reningsverket ger upphov till.  

c. Tomas Stenström skaffar nytt bett till Grillon. 

d. Hyran på klipparna är 50  eruro/dygn. Vikförenngens medlemmar hyr 

klipparen gratis ett dygn. 

e. Annalena fixar reklamlappar över klipparna till Knallis och Sundvik infokiosk 

 

8. Mötet avslutas 

Mötet avslutades kl 20.00 

 

 

 

Västanfjärd 20.6 2013 

 

_____________________  ________________________ 

Tomas Östermalm, ordf,   Annalena Sjöblom, sekr 

 

Justerat: 

 

 

____________________  _________________________ 

Mats Nurmio    Tomas Stenström 


