
   

 Västanfjärds byaråd      4/19

     

 

Protokoll fört vid Västanfjärds byaråds årsmöte söndagen 14.4.2019 kl. 15.00 på 

biblioteksvinden i Västanfjärd. 

Närvarande  var 16 personer. Deltagarlista bifogas. 

§ 1. Ordförande Max Andersson hälsade alla välkomna. 

§ 2. Årsmötet förklarades öppnat. 

 Max som vid  kommunens "Axel afton" fått en utmärkelse  "Årets föreningsaktiva" 

uppvaktades av byarådet med en blombukett. 

§ 3. Till mötesordförande valdes Max Andersson, till viceordförande Ernst Nervander, till 

sekreterare Runa Heino och till protokolljusterare och rösträknare Tom Holmén och Vivi-Ann 

Rehnström. 

§.4. Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat genom annons i Annonsbladet 28.3 

samt genom e-postmeddelande till medlemmar med e-post. Kallelsen har även publicerats på 

föreningens hemsida och Facebook-sidan. 

§ 5. Den förelagda föredragningslistan godkändes. 

§ 6. Föregående års bokslut och verksamhetsgranskarens utlåtande presenterades av Leif 

Vesterlund och föregående års verksamhetsberättelse presenterades av Gunnevi Vesterlund. 

§ 7. 7. Under viceordförande Ernst Nervanders ledning fastställdes bokslutet och beviljades 

tacksam ansvarsfrihet åt styrelsen och andra ansvarsskyldiga. 

§ 8. Verksamhetsplanen och budgeten för pågående verksamhetsår godkändes  och 

fastställdes. Beslöts att medlemsavgiften 10,00 euro för enskild medlem bibehålls. Ingen 

anslutningsavgift fastställdes. Familjeavgiften slopades. 

§ 9. Val av styrelsens ordförande och övriga medlemmar samt suppleanter, i stället för dem 

som är i tur att avgå. 

I tur att avgå är ordförande Max Andersson, ordinarie styrelsemedlemmarna Yngve Källberg, 

Ulrika Storgård-Taipale och Gunnevi Vesterlund samt suppleanterna Christian Lindroos och 

Kenneth Österlund. 

Till ordförande för ett år valdes Max Andersson. Till ordinarie medlemmar för två år valdes 

Yngve Källberg, Ulrika Storgård-Taipale och Gunnevi Vesterlund. Till suppleanter för två år 

valdes Christian Lindroos och Kristin Stenström. 



Kvar i styrelsen sitter för ett år ordinarie medlemmarna Kaj Haga, Marjatta Karikoski och Bo 

Vilander samt suppleanten Veronika Mattsson-Korpak. 

§ 10. Mats Nurmio nyvaldes som  verksamhetsgranskare för ett år och Kenneth Ahlqvist 

valdes som suppleant. 

§ 11. Information och övrig diskussion. 

- Runa Heino informerade om byarådets samarbetet med Knallis som lett till att en 

caféverksamhet har sedan september fortgått på onsdag eftermiddag. Knalliscafeet har 

kommit med förslaget att låta tillverka en T-skjorta med texten: "Allting är lite bättre i 

Västanfjärd" på framsidan och texten "Knallis din närbutik" på baksidan. Byarådet sköter 

inhandlingen av T-skjortorna och säljer dem för 20,00/st. T-skjortorna finns till salu i Knallis 

och på byarådets egna tillställningar. 

- Sanna Peitso kom med förslaget att utreda möjligheter att få bränsleförsäljning till 

Västanfjärd under veckosluten. 

- Max Andersson informerade om lördagsöppet i biblioteket. 

- Gunnevi Vesterlund föreslog att byarådet med en skrivelse borde uppvakta kommunen 

angående handikappbostäder i bibliotekets bottenvåning.  

§ 12. Årsmötet avslutades kl. 16.35 och ordförande tackade för gott samarbete under året. 

 

Västanfjärd 14.4.2019 

 

Max Andersson, ordförande Runa Heino, sekreterare 

 

Justerat och godkänt: 

Västanfjärd .../... 2019 

 

Tom Holmén   Vivi-Ann Rehnström 

 


