Krogars vattenskyddsförening r.f.
Protokoll
Styrelsemöte 29.3.2015 kl. 14, Klåvusvägen 14, Helsingfors

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
2.Beslutfördhet och närvaro
Närvarande var Max Forsman, Mikael Rehula, Magnus Buchert, Peter Boldt och
Jonna Brander. Mötet var således beslutfört.
3. Konstituerande av styrelsen
Beslöts att Mikael Rehula fortsätter som vice ordförande och att Heidi Roto fortsätter
som föreningens kassör. Jonna Brander valdes till sekreterare.
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Beslöts att protokollet från mötet den 27.5.2014 godkänns.
5. Lägesrapport för Viskos avfallsvattensanslutning
Fabrikschefen Joachim Lund rapporterar att anslutningen gått problemfritt.
6. Föreningens avslagna besvär till Vasa förvaltningsdomstol angående Forcits
miljölov och beslut om att eventuellt överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen
Beslöts enhälligt att föreningen överklagar Vasa förvaltningsdomstols beslut i Högsta
förvaltningsdomstolen.
7. Föreningens ekonomi
Beslöts att bokslutet bordläggs till följande möte. Av ekonomiska skäl beslöt styrelsen
säga upp prenumerationen på tidningen Västra Nyland.
8. Styrelsens resterande mandatperiod
Mikael utreder hur föreningens webbplats kunde uppdateras. Följande styrelsemöte
hålls i Hangö under en vardag så att styrelsemedlemmarna samtidigt kan träffa för
föreningen viktiga tjänstemän i Hangö stad.
9. Diskussion om den möjliga samreningen på området Sandö-Krogars

Max informerade om att stranddetaljplanen förutsätter samrening för nybyggnation.
För tillfället händer inget avgörande. Beslöts att styrelsen följer med frågan.
10. Styrelsens sammansättning kommande verksamhetsår
Ordförande uppmanade medlemmarna att i tid meddela om evetuella utträden. Om
engagerade och kunniga personer visar intresse kan de gärna beredas plats i styrelsen.
10. Årsmötet och den planerade festen i anslutning till årsmötet.
Beslöts att årsmötet och festen hålls lördagen den 13.6. Ordförande utreder var festen
kan äga rum.
11. Beviljande av hedersmedlemskap i föreningen
Styrelsen föreslår för årsmötet att Peter Boldt, Magnus Buchert och Risto Roto
beviljas hedersmedlemskap. Ralf Pauli torde redan vara hedersmedlem men saken
utreds för säkerhets skull.
12. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.
13. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl. 15.59
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