Åbolands distrikt
Protokoll fört under ÅRSMÖTE 13.4.2019
§1

Mötet öppnas
Mötet öppnades av distriktets ordförande Päivi Kuntze kl 13.23

§2

Val av mötesordförande, viceordförande och sekreterare
Till ordförande för mötet valdes Pertti Metso, Västanfjärds avdelning och till viceordförande
Rachel Nygård-Taxell samt till sekreterare distriktets verksamhetsledare Annalena Sjöblom

§3

Val av två protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes May Ahlqvist och Bror Berg

§4

Val av två rösträknare för mötet
Till rösträknare valdes May Ahlqvist och Bror Berg

§5

Konstatera vilka som är avdelningarnas röstberättigade representanter vid mötet och att
deras fullmakter fastställs
Konstaterades att sju av tio avdelningar var representerade och 18 av 22
röstberättigade medlemmar närvarande enligt bifogade fullmakter.
Pargas
Kimito
Västanfjärd
Hitis

6 röster
2 röster
2 röster
1 röst

Åbo svenska
Dragsfjärd
Korpo

5 röster
1 röst
1 röster

§6

Konstatera mötets lagenlighet och beslutsförhet
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört

§7

Besluta om föredragningslistan för mötet och vid behov om mötets arbetsordning
Föredragningslistan godkändes.

§8

Anteckna för kännedom eventuella utmärkelser och anmälningsärenden
Följande utmärkelser delades:
Guldmedalj:
Monica Hellberg
Kimito
Silvermedalj:
Ulla Alstrand
Korpo
Bronsmedalj:
Kerstin Drugge
Kimito
Britta Funck
Kimito
Viveca Nordman
Kimito
Inger Österlund
Korpo
Stina Mollgren
Västanfjärd
Förtjänstmärken: Anne Lassfolk
Pargas
Widar Nyberg
Pargas
Mikaela Sundman
Pargas
Sonja Tobiasson
Pargas

§9

Föredra distriktsstyrelsens berättelse över distriktets föregående verksamhetsår och
bokslut för föregående räkenskapsperiod samt distriktsrevisorernas revisionsberättelse
Verksamhetsberättelsen, årsrapporten, bokslutet samt revisionsberättelsen föredrogs.
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§ 10 Besluta om fastställande om distriktets bokslut samt om beviljande av ansvarsfrihet för
distriktsstyrelsen, verksamhetsledaren och övriga redovisningsskyldiga
Bokslutet fastställdes samt de redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet
§ 11 Besluta om att årets förlust, 341 179,02 €, flyttas till det egna kapitalet
Mötet beslöt att årets förlust -341 179,02 överförs till det egna kapitalet,
§ 12 Fastställande av distriktsstyrelsens arbetsplan och budget för distriktet för innevarande år
med beaktande av stämmans beslut samt avdelningarnas förslag om tyngdpunkter i
distriktets verksamhet
Distriktets arbetsplan och budget för år 2019 fastställdes enligt stämmans beslut om
tyngdpunkter i verksamheten.
§ 13 Val av ordförande och en viceordförande för distriktet med mandatperiod på två år
(valnämndens förslag bifogas)
Till ordförande omvaldes Päivi Kuntze, Åbo svenska avdelning och till viceordförande
valdes Jeanette Laaksonen, Pargas avdelning för perioden april 2019-april 2021.
§14

Besluta om antalet ledamöter i distriktsstyrelsen inom de gränser som anges i 26§ 1 mom.
I FRK förordningen. (valnämndens förslag bifogas)
Mötet fastslog att antal ledamöter i distriktsstyrelsen är tio (10) enligt valnämndens
förslag.

§ 15 Val av ledamöter till distriktsstyrelsen för en mandatperiod av två år tills årsmötet
2021 (valnämndens förslag bifogas)
Årsmötet valde medlemmar, enligt valnämndens förslag, från april 2019 - april 2021 till
distriktsstyrelsen istället för dem som är i tur avgå.
Helena Schmidt, Houtskär,
omval
Sari Karrila, Iniö,
omval
Guje Viitanen, Västanfjärd,
omval
Eva Högnäs, Hitis,
omval
§ 16 Val av två revisorer och revisorssuppleanter för att granska distriktets räkenskaper för
innevarande räkenskapsperiod
Till revisorer valdes, enligt valnämndens förslag, Revisorssamfundet PWC.
§ 17 Tillsätta en valnämnd enligt §5 för att förbereda de val som skall förrättas vid distriktets
följande årsmöte
Till valnämnden valdes:
Sverker Engström, Pargas, ordförande
Rachel Nygård-Taxell, Åbo svenska
Inger Österlund, Korpo
Susanne Piekkala, Kimito
Anita Österberg, Hitis
Ulla-Stina Engström, Åbo svenska
§ 18 Besluta om övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
Inga övriga ärenden förelåg
§ 19 Mötet avslutas
Mötet avslutades kl. 14.30
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__________________________________________________
Pertti Metso, ordförande

_______________________________________________
Annalena Sjöblom, sekreterare

Justerat:

_________________________________________________
May Ahlqvist

_________________________________________________
Bror Berg

