Krogars vattenskyddsförening r.f.

Protokoll

Årsmöte
Plats: Sandö gård, Sandö gårdsväg 177
Tid: 8.6.2013, kl. 13

1. Mötet öppnas
Krogars vattenskyddsförenings r.f. ordförande Max Forsman öppnade mötet.
2. Val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare/ rösträknare
Max Forsman valdes till mötets ordförande och Nadine Wennström till mötets sekreterare.
Till protokolljusterare/rösträknare valdes Maria Rehula och Leena Westlin.
3. Mötets laglighet och beslutförhet
Årsmöteskallelsen hade skickats per brev till alla medlemmar i enlighet med stadgarna.
Mötet befanns därmed vara lagligt sammankallat och beslutfört.
4. Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes
5. Bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande
Bokslutet och verksamhetsgranskarens utlåtande presenterades för årsmötet och
verksamhetsberättelsen lästes upp.
6. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt de
redovisningsskyldiga
Årsmötet fastställde bokslutet med en ändring föreslagen av Magnus Buchert. Vid
slutsumman bör benämningen ”underkott” ändras till ”överskott”. Årsmötet beviljade
ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
7. Verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgiftens storlek fastställs
Verksamhetsplanen för inkommande verksamhetsår lästes upp och godkändes.
Medlemsavgiften förblir 10 euro/hushåll också inkommande verksamhetsår. Budgeten
godkändes enhälligt av årsmötet.

8. Val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
Max Forman valdes enhälligt till föreningens ordförande.
Nadine Wennström meddelade att hon vill lämna styrelsen. Styrelsens förslag att Jonna
Brander väljs in i hennes ställe och att den övriga styrelsen fortsätter under kommande
verksamhetsår, godkändes av årsmötet.
Styrelsens sammansättning för den påbörjade verksamhetsperioden fram till årsmötet
2015 är:
Max Forsman
Magnus Buchert
Heidi Roto
Peter Boldt
Mikael Rehula
Pipsa Standerholm
Jonna Brander
9. Val av verksamhetsgranskare och hans suppleant
Till verksamhetsgranskare valdes Ralf Pauli och till hans ersättare Thomas Petroff.
10. Övriga ärenden / diskussion
Årsmötet hade inget att tillägga eller anmärka.
11. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet
Efter mötet kommenterade fabrikschef Joachim Lund och miljöchef Tuomo Mäkilä från
Visko Teepak samt Hangö stads vatten och avloppsverks chef Sanna Varjus Viskos
anslutning till Hangö stads vattenreningsverk.
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