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   Loviisan Alueen   Lovisa Omnejds          

Palopäällystökerho ry.                             Brandbefälsklubb rf   

          
                                                                  

 

Årsmötesprotokoll 14 mars 2014 kl.19.00. 

 
Fört vid  Lovisa Omnejds Brandbefälsklubb:s årsmöte i restaurang Degerby Lovisa där 

klubben firade sitt 45 årsjubileum med festsupè efter mötet. 
 

§1         Mötet öppnades av ordf. Leif Ekholm som hälsade mötetsdeltagarna hjärtligt   

              välkomna varefter han förklarade mötet öppnat. 
 

§2 Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutförhet. 
 15 medlemmar var närvarande vid mötet   

 

§3 Val av ordförande och sekreterare  samt två protokolljusterare för mötet. 
Till ordförande och sekreterare för mötet utsågs Leif Ekholm resp. Nils-Holger Boxberg och 
till protokolljusterare utsågs K-E Lindberg och Carl-Henrik  Lindell 

§4 Verksamhetsberättelsen, bokslut och verksamhetsgranskarnas utlåtande. 
Verksamhetsberättelsen och bokslutet behandlades och godkändes av mötet. 

 

§5 Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. 
 Mötet beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. 
  

§6 Medlems- och understöds-avgifter. 
 Mötet beslöt bibehålla medlems avgifterna  enligt tidigare 
  - personmedlemmar                 5€ 
  - kommuner och brandkårer   30€ 
  - ständig medlems avgift       50 € 
 

§7   Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör, tre ordinarie                  

               styrelsemedlemmar samt två suppleanter.  
   Styrelsen fick följande sammansättning. 
                Återval av ordf. Leif Ekholm, viceordf. Jan Bergholm och sekreteraren Nils.Holger Boxberg 

Mats Lobbas avsade sig kassörskapet och ny kassör blev Rainer Rosas och Mats Lobbas    
återvaldes i styrelsen som ordinarie st-medlem. 
 Styrelsemedlemmarna Jan Skog , Kjell Fagerstedt återvaldes men i stället för Guy                 
Malmberg blev Joachim Nyman invald.  

  Till supleanter i styrelsen återvaldes  Kjell Karlsson och Jari Kekkonan 
  (Styrelsen utökades med en medlem från 7 till 8 styrelsemedlemmarordinarie och samt två       
supleanter från tidigare) 

 

§ 8         Val av verksamhetsgranskare. 
               Till ordinarie granskare återvaldes Timo Bärlund  och Olavi Aalto.                
   till suppleanter för verksamhetsgranskare återvaldes John Hagner och Trygve   Pihl.          . 
              

§ 9          Verksamhetsplanen för året 2014. 
 Mötet beslöt att alla medlemmar skall fundera på hur klubben skall fungera och verka i 
”framtiden”  och försöka komma med  konkreta förslag. 
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§10 Val av arbetsutskott. 
 Mötet utsåg inget arbetsutskott.. 
 

§ 11      Övriga ärenden 

- Mötet överlämnade klubbens förgylda pins och en ros till klubbmedlemmarna 
som hade födelsedagar 2013 enligt st beslut  17.10.2013 

- Ralf Blomqst  80 år 

- Kjell Fagerstedt 60 år 

- Jan Bergholm 60 år  . 

             
               Mötet avslutades kl. 19.55. 
 
 
  
 Leif Ekholm ordförande                            Nils-Holger Boxberg sekreterare 
 
 
 Carl-Erik Lindberg  protokolljusterare        Carl-Henrik Lindell protokolljusterare 
 

  
 

  

 
 
 

  
       

 

   
 
    


