
   Västanfjärds byaråd6/15                         

Protokoll fört vid Västanfjärds byaråds årsmöte onsdagen 22.4.2015 på biblioteksvinden.   

Närvarande var 18 personer. Deltagarlista bifogas.  

§ 1. Gunnevi Vesterlund öppnade mötet  kl. 18.00 och hälsade alla välkomna.  

§ 2. Kimitoöns turismchef  Benjamin Donner informerade om aktuella händelser inom turismnäringen 

på Kimitoön. Diskussion under kaffepausen. Benjamin avtackades med ett presentkort till Rehab 

Center.  

§ 3. Årsmötet tog vid kl. 19.15.  

§ 4. Till mötesordförande valdes Gunnevi Vesterlund, till viceordförande Kaj Haga, till sekreterare 

Runa Heino och till protokolljusterare och rösträknare Salome Lönngren och Estrid Nervander.  

§ 5. Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat.  

§ 6. Den förelagda föredragningslistan godkändes och tillfogades ett övrigt ärende.  

§ 7. Föregående års bokslut,  årsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande presenterades.  

§ 8. Under  viceordförande Kaj Hagas ledning fastställdes bokslutet och beviljades ansvarsfrihet åt 

styrelsen och andra ansvarsskyldiga.  

§ 9. Verksamhetsplanen och budgeten för pågående verksamhetsår godkändes. Beslöts att  

medlemsavgiften (10 €  för enskild medlem, 20 € för familj) bibehålls.  

§ 10. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar samt suppleanter, i stället för dem 

som är i tur att avgå.  

I tur att avgå är ordförande Gunnevi Vesterlund, ordinarie styrelsemedlemmar Max Andersson, 

Kenneth Österlund, Matti Parkkinen och suppleanten Mona Söderström-Ahlqvist.  

Till ordförande för ett år återvaldes Gunnevi Vesterlund. Till ordinarie medlemmar för två år 

återvaldes Max Andersson och Kenneth Österlund och nyvaldes Minnamari Marttila (sommarboare 

vid Vestanviksvägen). Till suppleant för två år återvaldes Mona Söderström-Ahlqvist. Avgående 

styrelsemedlemmen Matti Parkkinen avtackades med ett presentkort till Rehab Center.  

§ 11. Kennet Ahlqvist återvaldes som verksamhetsgranskare för ett år och Johanna Sjöberg återvaldes 

som suppleant.  

  

  

§ 12. Övriga frågor. - Städtalko.  

- Kimitoöns kommunen har erbjudit byarådet 250 € i ersättning  för ordnandet av städtalko på 

kommunens områden i centrum av Lammala och på Kalkholmen. Talkotillfället  ordnas lördagen 9.5. 

och beslöts uppmana folk att delta i talkot.  

Beslöts  föreslå för kommunen att framtida städtalkon  hålls på en vardagskväll.  

§ 13. Årsmötet avslutades kl.20.15.  

  

Västanfjärd 23.4.2015  



  

Gunnevi Vesterlund, ordförandeRuna Heino, sekreterare  

  

Granskat och godkänt:  

  

Salome LönngrenEstrid Nervander 

 


