
       Västanfjärds byaråd       4/18                         

 

Protokoll fört vid Västanfjärds byaråds årsmöte söndagen 15.4.2018  kl.15 

på Biblioteksvinden, Lammalavägen 106.   

 

Närvarande var 18 personer, enligt bifogad deltagarlista. 

§ 1. Öppnande av mötet 

 Max Andersson öppnade mötet kl 15.00 och hälsade de närvarande välkomna.  

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

rösträknare. 

Till mötesordförande valdes Max Andersson, till mötets viceordförande Kjell Sjöblom, till 

sekreterare Yngve Källberg och till protokolljusterare och rösträknare Gunnevi Versterlund 

och Runa Heino.   

§ 3. Konstaterande av mötets laglighet. 

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat genom annons i Annonsbladet samt genom 

e-postmeddelande till medlemmar som uppgett e-postadress. Kallelsen har även publicerats 

på föreningens hemsida och Facebook-sida.  

§ 4. Godkännande av mötets föredragningslista. 

Den förelagda föredragningslistan godkändes.  

§ 5. Presenterande av bokslutet, årsberättelsen och 

revisorernas/verksamhetsgranskarnas utlåtande. 

Leif Vesterlund presenterade bokslutet för 1.1 – 31.12.2017 och verksamhetsgranskarens 

utlåtande. Gunnevi Vesterlund presenterade årsberättelsen för år 2017.  

§ 6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen 

och andra ansvarsskyldiga. 

Mötets viceordförande Kjell Sjöblom intog posten som ordförande under denna punkt. 

Årsmötet fastställde bokslutet och beviljade ansvarsfrihet åt styrelsen och andra 

ansvarsskyldiga.  

§ 7. Fastställandet av verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och 

medlemsavgifternas storlek 

Max Andersson presenterade verksamhetsplanen och budgeten för år 2018. Årsmötet 

fastställde den föreslagan verksamhetsplanen och budgeten för pågående verksamhetsår 

2018. Årsmötet fastställde att bibehålla medlemsavgiften på samman nivå som tidigare år, 10 



€ för ordinarie medlem eller 20 € för en familj (två ordinarie medlemmar). Ingen 

anslutningsavgift eller medlemsavgift för stödjande medlem fastställdes.  

§ 8. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar samt suppleanter, 

istället för dem som är i tur att avgå. 

I tur att avgå var ordförande Max Andersson och ordinarie styrelsemedlemmar Kaj Haga, 

Marjatta Karikoski och Bo Vilander samt suppleanten Veronika Mattsson-Korpak.   

Till ordförande för ett år omvaldes Max Andersson. Till ordinarie styrelsemedlemmar för två 

år omvaldes Kaj Haga, Marjatta Karikoski och Bo Vilander. Till suppleant för två år 

omvaldes Veronika Mattsson-Korpak.  

Styrelsen består även av följende personer, som är i tur att avgå vid nästa årsmöte. Ordinarie 

styrelsemedlemmarna Yngve Källberg, Ulrika Storgård -Taipale och Gunnevi Vesterlund 

samt suppleanterna Christian Lindroos och Kenneth Österlund.  

§ 9. Val av en revisor/verksamhetsgranskare eller två revisorer/verksamhetsgranskare 

och hans/deras suppleanter. 

Kenneth Ahlqvist återvaldes som verksamhetsgranskare för ett år och Mats Nurmio 

återvaldes som suppleant.   

§ 10. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden. 

Övriga ärenden förelåg inte  

§ 11. Övrig information. 

Yngve Källberg presenterade i kort resultatet från enkäten som genomfördes i februari 2018.   

Veronika Mattsson-Korpak berättade om Byarådets egna Teatergrupp Fjerdens teaterpjäs 

Törnrosa av Zacharias Topelius. Teatern har föreställningar 30.6, 1.7 och 4.7 på den nya 

scenen på Kalkholmen. 22 personer i olika åldrar deltar som skådespelare. 

§ 12. Avslutande 

Årsmötet avslutades kl.16.40.  

  

Västanfjärd 24.4.2018  

  

Max Andersson, ordförande  Yngve Källberg, sekreterare  

  

Justerat och godkänt:  

  

Gunnevi Vesterlund   Runa Heino  

 


