
PROTOKOLL

Fört vid Ekenäs Sportdykare Piraya r.f:s vårmöte 
4.4 2018 på Santa Fé

Närvarande: Patrick Lybeck, Ann-Christine (Pia) 
Forsell, Leif Öhman, Henning Swiboda, Anne 
Ahtela, Matias Harjula, Peter Söderlund. 

1. Mötets öppning

Föreningens ordförande Patrick Lybeck öppnade mötet kl 18.15.
 

2. Val av

- Ordförande: Patrick Lybeck valdes till ordförande för mötet.
- Sekreterare: Matias Harjula valdes till sekreterare för mötet. 
- Två protokolljusterare: Pia Forsell och Leif Öhman valdes till protokolljusterare.
- Två rösträknare: Henning Swiboda och Peter Söderlund valdes till rösträknare

3. Fastställande av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

Ordförande konstaterade att samtliga sju närvarande medlemmar (se förteckning över 
närvarande, bilaga 1) var röstberättigade.

4. Fastställande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet

Ordförande konstaterade att annons om mötet har publicerats i Västra Nyland två veckor 
innan mötet. Mötet kan därför konstateras vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

5. Styrelsens års- (bilaga 2) och räkenskapsberättelse (bilaga 3) fastställes för bekräftelse, 
verksamhetsgranskarnas utsago presenteras och beslut över bokslutets bekräftande fattas.

Patrick: Niklas Bredenberg och Wille Nyberg har granskat verksamheten samt bokslut. 
Granskningsberättelse finns som bilaga 4.

Verksamheten är fortsättningsvis förlustbringande. Bokslutet visar ett underskott på 
1873,54€. Kassan är vid årsskiftet 2243,09€.

Pia: Sophia von Julins stiftelse är villiga att bidra till Claus-projektet. Ansökan bör göras i 
oktober och vid akuta behov också innan dess. Försäkringsbolaget har också visat villighet 
att ersätta skadorna med rimliga summor. 

Hyresutgifterna står för en betydande del av föreningens utgifter. Kompressorn behöver 
fortsättningsvis något utrymme, men utbildningsverksamheten kunde skötas på annat håll. 
Simhallskostnaderna och -användningen skall utredas. 

   



Underskottet överförs till kontot för vinst och förlust.
Verksamhetsberättelsen upplästes. 

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2017 godkändes.

      6. Beslut över beviljande av räkenskaps- och ansvarsfrihet för vederbörande

Mötet beviljade 2017 års styrelse ansvarsfrihet.

7. Andra ärenden, som föreningens styrelse eller medlemmar i enlighet med (§11) vill ta till 
behandling.

8. Stadgeenlig omröstning gällande de nya stadgarna

Den stora skillnaden mellan förslagen är ett årsmöte eller ett möte på hösten och ett på 
våren. Förslaget om ett möte vann understöd. Pia: språkgranskning bör göras. §9 bör 
korrigeras för att motsvara beslutet om ett möte. §9 ändras så att mötet sammankallas 14 
dagar innan mötet. Vidare ändras texten om Facebook och hemsidan ändras till föreningens 
elektroniska anslagstavla. Personer som inte har korrekt e-postadress bör också nås.  

Pia: fortsättningsvis finns en del oklart. Förutom ovanstående bör stycket om 
verksamhetsgranskare uppdateras 

Leif: §16 bör ändras så att inte ordförande inte ensam kan teckna föreningens namn.

Peter: Risken finns att systemet blir oflexibelt, man kunde sätta en gräns för hurudana 
summor som kan användas. Allmänt stöddes tanken på någon gräns. 

Förslaget bör formuleras så att ingen ensam har obegränsad namnteckningsrätt.

Förslaget kan i sin nuvarande form inte godkännas. 

Ett färdigarbetat förslag skall läggas fram av styrelsen på nästa föreningsmöte.   

9. Mötet avslutas

Mötet avslutades kl 19.31

____________________________________ ____________________________________

Patrick Lybeck
Ordförande

Matias Harjula
Sekreterare

____________________________________ ____________________________________

Ann-Christine Forsell
Protokolljusterare

Leif Öhman
Protokolljusterare




