Krogars vattenskyddsförening r.f.
Protokoll
Årsmötet 13.6.2015 kl. 13 på Sjömansro, Hamnvägen 38-40, Lappvik
1. Mötet öppnas
Föreningens ordförande Max Forsman öppnade mötet.
2. Val av ordförande, sekreterare samt protokolljusterare/rösträknare
Max Forsman valdes till mötets ordförande, Jonna Brander till sekreterare.
Gitta Buchert och Inger Thilman valdes till protokolljusterare/rösträknare.
3. Mötets laglighet och beslutsförhet
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
4. Föredragningslistan godkänns
Ett övrigt ärende gällande ett officiellt tack till Visko och Hangö stad lades till
föredragningslistan under punkten övriga ärenden. Föredragningslistan
godkändes enhälligt.
5. Bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarens
utlåtande
Bokslutet och verksamhetsgranskarens utlåtande presenterades för årsmötet
och verksamhetsberättelsen lästes upp. Ett underskott i bokslutet på 438 euro
konstaterades bero på uteblivet stöd från Hangö stad, färre medlemmar och
en räkning från högsta förvaltningsdomstolen för ett överklagande av beslut.
6. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för de
redovisningsskyldiga
Årsmötet fastställde enhälligt bokslutet och beviljade de redovisningsskyldiga
ansvarsfrihet
7. Verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgiftens storlek
fastställs
Årets verksamhetsplan lästes upp. Föreslogs och beslöts att planen
kompletteras med att styrelsen presenterar sig för den nya stadsdirektören i
Hangö stad. Verksamhetsplanen och budgeten godkändes enhälligt. Beslöts
att medlemsavgiften höjs till 15 euro per hushåll.
8. Stadgeändring
Styrelsen föreslog att stadgarna ändras så att de som i fortsättningen önskar
kan få årsmöteskallelsen per e-post. Magnus Buchert föreslog att lydelsen om
att mötet kan utannonseras per annons i dagstidning stryks. Förslagen
godkändes enhälligt. Den nya punkt 10 i stadgarna lyder:

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast tio dagar före mötet
genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem per post eller e-post.
9. Val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
Max Forsman valdes enhälligt till föreningens ordförande.
Peter Boldt och Magnus Buchert hade meddelat att de önskar avgå.
Enligt styrelsens förslag invaldes i deras ställe fiskare Mikael Lindqvist.
Styrelsens sammansättning under den påbörjade verksamhetsperioden till
årsmötet 2016 är:
Max Forsman, ordförande
Heidi Roto
Mikael Rehula
Inka Reijonen
Pipsa Standerholm
Mikael Lindqvist
Jonna Brander
10. Val av verksamhetsgranskare och dennas suppleant
Ralf Pauli valdes till verksamhetsgranskare för verksamhetsåret 2015 och
Thomas Petroff till hans suppleant.
11. Val av hedersmedlemmar
På styrelsens förslag valdes Risto Roto, Peter Boldt och Magnus Buchert till
föreningens hedersmedlemmar. Föreningsmötet beslöt tilldela Ralf Pauli,
Risto Roto, Magnus Buchert och Peter Boldt föreningens hedersdiplom.
12. Övriga ärenden
Styrelsens förslag till officiellt tack till Visko och Hangö stad lästes upp och
godkändes enhälligt.
13. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl. 14.17
Efter mötet gav Ralf Holmberg från Västra Nylands vatten och miljö r.f. en
lägesrapport om tillståndet i vattnen på föreningens veksamhetsområde samt
en historisk tillbakablick på tidigare forskning i området och föreningens
betydelse.
Årsmötet följdes av en festtillställning där Oy Visko Teepak Ab och Hangö
stad officiellt avtackades för den lyckade avloppsanslutningen. Visko
repsesenterades av miljövårdschef Tuomo Mäkilä och Hangö stad av
stadsstyrelsens ordförande Jouko Kavander.
Vid festtillställningen avtackades också föreningens hedersmedlemmar Ralf
Pauli, Risto Roto, Magnus Buchert och Peter Boldt med föreningens
hedersdiplom. Risto Roto hade förhinder att närvara.

