
Protokoll frön ÖTK- PMK årsmöte på Abc I Jakobstad 27.02.2019 Kl 

19:00 

 

1. Ordförande Johanna Koivusipilä öppnade mötet. Närvarande 10 st 

 

2. Till mötesordförande valdes Koivusipilä Johanna och 

mötessekreterare Käld Tommy. Som protokolljusterare valdes Hans 

Berg och Jaana Nikulainen som samtidigt fungerade som 

viceordförande. 

 

3. Mötet konstaterades vara lagenhetligt sammankallat genom 

annonser i Öt och Vb. 

 

4. Genomgång av verksamhetsberättelsen och räkenskaperna för det 

gångna året. 
Årets 

Verksamhetsberättelse 2018.docx 

 

5. Genomgång av  verksamhetsgranskarens utlåtande för det gångna 

årets räkenskaper. 

 

6. Fastställande av bokslutet för det gångna året föredrogs av 

viceordföranden Jaana Nikulainen. 

 

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

8. Verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår föredrogs och 

godkändes. Se Bilaga. 
Verksamhetsplan 

2019.docx  

 

9. Budgetförslaget för kommande verksamhetsår föredrogs och 

godkändes, med tillägget att medlemsavgiften för nya medlemmar 

utanför FTK är 20€. 

 

10. Styrelsen och funktionärernas arvoden kvarstår som tidigare inga 

fasta ersättningar. Det är möjligt att erhålla reseersättningar för 



uppdrag som utförs för klubbens räkning. Ersättningen är 0,20€ per 

km och anhålls av klubbens kassör. 

 

11. Till ny ordförande valdes Tommy Käld.  

12. Styrelsen för kommande verksamhetsår består av följande personer:  

- Anu Koivukoski ( 2år)  

- Johanna Koivusipilä (1 år) 

- Jaana Nikulainen (1år)  

- Jan- Olof  Sundqvist (1år).  

Suppleanter   

Jan Sjölund och Pasi Sandvik. 

Pontus Häggblom fick fortsatt förtroende som 

verksamhetsgranskare  och som hans suppleant valdes Karl-Gustav 

Ingo.   

 

 

13. Som representant till Förbundet möte valdes Käld Tommy  med   

Johanna Koivusipilä som reserv. Till distriktet valdes Käld Tommy 

reserv Margareta Wikman. Till Skl-Fkk valdes Käld Tommy reserv 

Johanna Koivusipilä. Ifall nya utkast till drevregler kommer före 

förbundets möte, hålls ett skilt möte med drevdomarna för att få 

samsyn inom klubben före mötet. 

 

14. Övriga ärenden: 

 

Styrelsen bör fundera över hur Vahi resultaten skall räknas för årets 

Tax. Klubbens 50 -års jubileum kommer att hållas 6.4 eller 27.4 

beroende vad som passar restaurangen (Nytt datum under arbete). 

Klubbens Sekreterare föredrog årets utmärkelser 2018. Margareta 

Wikman överlämnade den rekvisita som tillhör klubben. Den nya 

Taxklubben Westcoast r.f. är en separat förening med hemort 

Korsholm och hör till Vasa Kennelförening.  

(Se bilaga).
Utmärkelser 

2018.pdf  

Mötet avslutades 21:15. 

 

Käld Tommy Mötessekreterare. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 


