
 

 VÄSTANFJÄRDS VIKAR –VÄSTANFJÄRDIN LAHDE 

 
ÅRSMÖTE protokoll fört under 28.5 2014 Kl 18.00 på Café Eugenia  

 
1. Mötet öppnas  

Kokouksen avaaminen  

Tomas Östermalm öppnade mötet kl 18.05 

 

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

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 

ääntenlaskijaa  

Till ordförande valdes Tomas Östermalm, till sekreterare Annalena Sjöblom. Till 

protokolljusterare Markku Toivettula och Mats Nurmio 

 

3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras  

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 Mötet konstaterades lagligt och beslutfört 

 

4. Föredragningslistan för mötet godkänns 

Hyväksytään kokouksen työjärjestys  

Föredragningslistan för mötet godkändes 

 

5. Bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras  

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto  

 Ordförande presenterade årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande. 

 

6. Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. 

Ansvarsfrihet beviljades för de redovisningsskyldiga. 

 

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

storlek för följande kalenderår fastställs.  

Toimitasuunnitelma (liite 1), talousarvio (liite 2) sekä liittyymis ja jäsenmaksun suuruus 

vahvistetaan seuraavalle vuodelle  

Verksamhetsplan (bilaga 1) och budget (bilaga 2) fastsälldes. Föreningen uppbär inte 

anslutningsavgift för år 2015. Medlemsavgiftens storlek fastställdes till 15 € / person 

eller 30 €/ familj 

 

8. Val av medlemmar i styrelsen.  

Enligt stadgarna kan hälften av styrelsemedlemmarna och deras suppleanter avgå årligen.  

Hallituksen jäsenten valinta  

 

I tur att avgå, Vuorossa erota 

Tomas Östermalm (Per Gustavsson, suppleant)  

Bengt Juselius (Timo Uramaa)  



Nils Ahlqvist (Ulla Kakko- Paajanen)  

Max Andersson (Tytti Solantaus)  

Mikael Henriksson (Gunnel Jensén) och  

Tomas Stenström (Rolf Hollsten) 

Omval 

Val av sekreterare, Valitaan sihteeri  

Annalena Sjöblom valdes till föreningens sekreterare 

 

 

 

 

9. Val av verksamhetsgranskare med ersättare. Tominnantarkastajien valinta  

Markku Toivettula och Johan Lundell med Freddie Lerche och Susanne Sundvik som 

suppleanter fungerat.  

Till verksamhetsgranskare valdes Markku Toivettula och Johan Lundell med Freddie 

Lerche och Susanne Sundvik som ersättare.  

 

10. Övriga ärenden Muut asiat  

- Hyran för klipparna är 50 €/dygn.  

- Doro klipparen får hyras gratis av medlemmar 

- Lammalabäckens situation diskuterades 

o Tomas Stenström har beställt en sammanställning av provresultat 

från Lammalabäcken av Sydvästra Finlands miljöundersökning 2003-

2014. 

Provtagningspunkterna är ovanför och nedanför reningsverkets 

utsläppspunkt. 

Vattenkvaliteten nedanom utsläppspunkten kan klassas som ”kloak” 

Ammoniumkväve har ökat markant efter reningsverket. 

- Föreningen betalar utredningen och Tomas Stenström tar 

reda på kostnaderna för en djupare analys av resultaten 

- Mats Nurmio diskuterar med Lasse Nummelin om att inleda 

uppföljning av Västanfjärden med provtagning i detta skede. 

- I fortsättningen utreder vi frågan om att inleda vassklippning 

för att minska på närsalterna tillsammans med kommunen 

- Under nästa möte diskuteras ärendet vidare av styrelsen. 

 

- Nästa möte hålls 23.7 kl 18.00 där vi diskuterar situationen med 

Lammalabäcken 

 

 

11. Mötet avslutas/ Kokous päätetään  

Mötet avslutades kl 20.00 

 

 



Västanfjärd 29.5 2014 

 

_________________________   ___________________________ 

Tomas Östermalm, ordförande   Annalena Sjöblom, sekreterare 

 

Justerat: 

 

_________________________   ___________________________ 

Markku Toivettula     Mats Nurmio 
 


