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Protokoll fört vid Egnahemsföreningens på Kimitoön rf:s höstmöte
Datum ZL.LO.202L
Plats Strandhotellet, Dalsbruk
Närvarande 35medlemmar

Egnahemsföreningen
på Kimitoön rf

Mötets öppnande.
Mötet öppnades av föreningens ordförande Peter Nabb.

Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.

Till mötesordförande valdes Peter Nabb, till sekreterare Ann Lauren och till protokolljusterare samt

vid behov rösträknare Sylvan Holmberg och Hans Harberg.

Laglighet och beslutförhet.
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Föredragningslistan för mötet.
Föredragningslistan godkändes.

Verksamhetsplan, budget samt medlemsavgifter för är 2022.
Verksamhetsplanen och budgeten godkändes enligt styrelsens förslag. Bilagor 1 och 2.

Styrelsen föreslog att förbundets medlemsavgift är 30 euro, som tidigare, den lokala familje

medlemsavgift är 20 euro och för en person 15 euro. Förslagen godkändes av mötet.

Val av föreningens ordförande samt styrelse tör är 2022.
Till ordförande valdes Peter Nabb.

Styrelsemedlemmar itur att avgå är, Carita Lindroos, Birger Ekman och Niilo Lundell.

Carita Lindroos avgår på egen begäran medan Birger Ekman och Niilo Lundellställer upp en 2 års

period till. Roger Forss valdes in istyrelsen och tog Carita Lindroos plats.

Till suppleanter valdes Birgitta Karlsson (ny) samt Pekka Lauren.

Ordförande Peter Nabb avtackade Carita Lindroos för 15 års gott arbete istyrelsen.

Val av två verksamhetsgranskareför år 2022.
Till verksamhetsgranskare för är 2O22 valdes Kristina Karlsson och Gun Lindholm.

Övriga ärenden
lkea 16.11.21-

Tex-Mex buffe för barnfamiljer på Strandhotellet 20.11.21

Julbuff6 i Labbnäs 05.12.21
Dessutom under övriga ärenden : Stig Österberg informerade om "bluff fakturor".
En firma med namnet 365 Hankinta har via telefon sålt eldistribution till folk och sänt

ut fakturor till många, även till sådana som inte svarat itelefon, firman är på konsumentverkets

svarta lista. Mycket viktig information kom ut till medlemmarna.

Mötet avslutande
Mötet avslutades kl. 19:40

Som gästföreläsare denna gång ordförande för Kimitoöns Sjöräddare, Calle Storm. Föreningen ropade in

sjöräddarnas mascot hund på auktion för 100 euro och visade sitt understöd på detta vis.
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Dalsbruk 21,.1O.2O2L

Ann Laur6n, sekreterare

Hans Hirberg, protokolljusterare L

Bilagor till protokollet: Verksamhetsplan och budget för 2022 Nr 1'-2
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Verksamhetsplan år 2022 Egnahemsföreningen på Kimitoön rf 
 

 
Talkkari pro 
Vårmöte Strandhotellet 
Kasnäs 
Medlemskampanjer 
Anskaffning av sponsorer 
Dagsresa, tex Viherlassila, för barnfamiljer  tex.  Zoolandia 
Sommarresa Haapsalu augusti månad 
Höstmöte 
Ikea 
Julbuffé 


