
 

                                       
____________________________________________________________ 
 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Köpmansgatan 18/Kauppiaskatu 18    

FIN-21600  PARGAS/PARAINEN                   

www.sameboat.fi 

             

 

 

 

 

HÖSTMÖTE 2021 FÖREDRAGNINGSLISTA 

SYYSKOKOUS 2021 ESITYSLISTA 
 

 

 

 

§ 1      Mötets öppnande 

  Kokouksen avaus 

    

 

 

§ 2   Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov   

    två rösträknare  

  Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja     

tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta 

 

 

§ 3   Mötets laglighet och beslutförhet konstateras 

    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

    

 

 

§ 4     Föredragningslistan för mötet godkänns 

Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

    

 

 

§ 5                    Verksamhetsplanen fastställs för följande år  

                   Seuraavan vuoden toimintasuunnitelman vahvistaminen  

 

 

 

§ 6                   Fastställande av medlemsavgiften, styrelsens arvode och följande års budget  

                  Jäsenmaksun, hallituksen palkkion ja seuraavan vuoden talousarvion vahvistaminen 

 

 

   

§ 7                    Val av styrelsens ordförande och övriga medlemmar samt suppleanter i        

                   stället för dem som avgår  

                   Hallituksen puheenjohtajan sekä muiden varsinaisten jäsenten ja       

                   varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle  
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De personer som utmärkts med (+2) står i tur att avgå, men kan återväljas för ytterligare två år. De som suttit 4 år är i tur 

att avgå. 

Henkilöt, jotka on merkitty (+2) ovat erovuorossa, mutta heidät voi uudelleen valita kaikkiaan kahdeksi vuodeksi. Ne jotka 

ovat olleet hallituksessa 4 vuotta ovat erovuorossa. 

 

 

ORDINARIE MEDLEM 

VARSINAINEN JÄSEN 

PERSONLIG SUPPLEANT 

HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN 

Offentliga sektorn / Julkinen sektori  

Forsman John, Pargas/Parainen  Jalonen Sami, Gustavs/Kustavi (+2) 

Bonnevier Katja,  Pargas/Parainen (4 år/4 vuotta) Söderlund Nina, Pargas/Parainen (+2) 

Kallonen Kalevi, Kimitoön/Kemiönsaari  (4 år/4 vuotta) Nurmio Mats, Kimitoön/Kemiönsaari (4 år/4 vuotta) 

Organisationerna / Järjestöt  

Andersson Max, Kimitoön/Kemiönsaari (4 år/4 vuotta) Friberg Solveig, Kimitoön/Kemiönsaari (+2) 

Sihvonen Alex, Pargas/Parainen (4 år/4 vuotta) Sarlin Annastina Pargas/Parainen (+2) 

Anderssin Henrik, Kustavi/Gustavs  Kordelin Tapio, Kustavi/Gustavs (4 år/4 vuotta) 

Privatpersonerna / Yksityishenkilöt  

Wikström Margot, Pargas/Parainen Ljungman Jessica, Pargas/Parainen (+2) 

Lindqvist Tom, Pargas/Parainen  Heinonen Tapani, Pargas/Parainen (+2) 

Laurén Fredrik, Kimitoön/Kemiönsaari (har avgått/on 

eronnut) 

Wuorio-Andersson Marika Kimitoön/Kemiönsaari (+2) 

 

 

§ 8                    Val av en auktoriserad revisor samt en revisorssuppleant för följande år 

                   Yhden auktorisoidun tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan valinta            

                   seuraavaksi vuodeksi 

 

 

§ 9  Övriga ärenden 

Muut asiat 

 

 

§ 10 Mötets avslutande 

Kokouksen päättäminen 
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