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Gerby-Vestervik hembygdsförening r.f.
Gerby-Vestervik kotiseutuyhdistys r.y.
________________________________________________________________________________
VÅRMÖTE, KEVÄTKOKOUS 7.4.2019
Mötesprotokoll, Kokouspöytäkirja
Tidpunkt, Ajankohta: Söndag 7.4.2019 kl 18 / Sunnuntai 7.4. klo 18
Plats, Sijainti: Vestervik bystuga, Vestervikin kylätupa
Deltagare, Osallistujat: Bilaga/liite 1, (styrelsen: Stefan Asplund, Fia Fred, Marcus Hellman
(ordförande), Heli Pakkanen , Louise Reinikka, Eeva Simons (sekreterare), Annika Wiklund, U-P
Nyman, ersättare)
________________________________________________________________________________
1. Mötets öppnande / Kokouksen avaus
Mötet öppnades kl 18.10. / Kokous avattiin klo 18.10.
2. Mötets laglighet och beslutsförhet / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Konstaterades. / Todettiin.
3. Föredragningslistan godkänns / Esityslistan hyväksyminen
Godkändes. / Hyväksyttiin.
4. Val av sekreterare och ordförande för mötet och protokolljusterare / Kokouksen sihteerin ja
puheenjohtajan valinta ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Till mötets ordförande valdes Marcus Hellman och till sekreterare Eeva Simons. Till
protokolljusterare valdes Gunilla Lindholm och Per Hellman / Kokouksen puheenjohtajaksi
valittiin Marcus Hellman ja sihteeriksi Eeva Simons. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Gunilla Lindholm ja Per Hellman.
5. Verksamhetsberättelsen för år 2018 / Vuoden 2018 toimintakertomus
Godkändes. Tillsattes omnämnande att föreningen gav ett uttalande om det nya
svenskspråkiga daghem som ska byggas i Gerby. Föreningen ordnade ett info-tillfälle
onsdagen 22.8.2018 i Gerby skola där Oliver Schulte-Tigges från Vasa stad presenterade
planerna för Nyskogsvägens daghem. Folk i publiken fick ta del av planerna och på basen av
deras kommentarer gjordes utlåtandet. Utlåtandet skickades till planläggningsingengör Matti
Laaksonen enligt begäran. / Hyväksyttiin. Lisättiin maininta siitä, että yhdistys antoi
lausunnon koskien Gerbyhyn rakennettavaa uutta ruotsinkielistä päiväkotia. Yhdistys järjesti
infotilaisuuden keskiviikkona 22.8.2018 Gerby skolasssa, jossa Oliver Schulte-Tigges
Vaasan kaupungilta esitteli Uusmetsäntien päiväkodin suunnitelmia. Yleisö sai ottaa osaa
suunnitelmiin ja yleisön kommenttien pohjalta tehtiin yhdistyksen lausunto. Lausunto
lähetettiin suunnitteluinsinöörille Matti Laaksoselle pyynnön mukaan. (Bilaga/liite 2)
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6. Godkännande av bokslut för år 2018 samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen / Vuoden 2018
tilinpäätöksen hyväksyminen ja vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Bokslutet godkändes och ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. / Tilinpäätös hyväksyttiin ja
vastuuvapaus tilivelvollisille (hallitukselle) myönnettiin. (Bilaga/liite 3)
7. Styrelsens förslag till uppdaterad stadga / Hallituksen ehdotus päivitetyiksi yhdistyssäännöiksi
Styrelsen förslag till en uppdaterad stadga diskuterades. En punkt gällande
hedersmedlemmar (till exempel alla tidigare ordföranden) ville man ha i stadgan. I den
nuvarande stadgan finns en sådan text, men inte i förslaget. Förslaget finns som bilaga. /
Hallituksen ehdotuksesta päivitetyiksi yhdistyssäännöiksi keskusteltiin. Yhdistyksen
uusiin sääntöihin halutaan kohta kunniajäsenistä (esim. kaikki aikaisemmat puheenjohtajat).
Hallituksen ehdotuksessa ei tällaista kohtaa ollut, mutta asiasta on maininta nykyisissä
säännöissä. Ehdotus on liitteenä. (Bilaga/liite 4)
8. Övriga ärenden / Muut mahdolliset asiat
a) Namninsamling för lekparken. Föreningen ska samla namn för lekparken i Västervik vid
påskbrasan 20.4. Namnlistan ska ges till Vasa stad. Man ska ta fram ärendet i
Samfällighetens möte 25.4.2019. / Nimien kerääminen Västervikin leikkipuistoa varten.
Nimiä kerätään pääsiäiskokkotapahtumassa. Nimilista annetaan Vaasan kaupungille. Asia
otetaan esiin yhteisalueen kokouksessa 25.4.2019.
b) Gerby-Vestervikdagen 20.7.2019/Gerby-Vestervikpäivä 20.7.2019
Praktiska saker angående evenemanget diskuterades. Man hoppades att kaffe och bulla
skulle ingå i fisksoppans pris. Ansökan för rabatt på Minimani ska göras i tid. Doodle-länk
ska skickas till medlemmar per e-post. Bakom länken kan man skriva in sitt namn och
telefonnummer och välja vad man är intresserad av att göra på GV-dagen. Biljetter till
kvällen ska säljas också på dagen. Ska fribiljetter ges före evenemanget? Borde man dela
fribiljetter till olika andra stadsdelar? En affisch ska fixas, fonten och texten ska vara
liknande som i fjol. Man borde hitta mera sponsorer för evenemanget. Någon kunde berätta
om gamla tider under festen. Fordonutställning: inget årtal. Fotoutställning?
Keskusteltiin käytännön asioista liittyen Gerby-Vestervikpäivään. Toivottiin, että kahvi ja
pulla sisältyisivät kalakeiton hintaan. Hakemus alennuksesta Minimanilta pitää tehdä
ajoissa. Doodle-linkki lähetetään jäsenille sähköpostilla. Linkin avulla voi kirjoittaa nimensä
ja puhelinnumeronsa ja valita, mitä on kiinnostunut tekemään GV-päivänä. Lippuja
iltaohjelmaan pitää myydä päivälläkin. Jaetaanko vapaalippuja ennen tapahtumaa? Pitäisikö
vapaalippuja jakaa eri kaupunginosiin? Täytyy tehdä juliste, fontti ja teksti olisivat
samantyyppiset kuin viime vuonna. Kulkuvälinenäyttely: ei mitään vuosikymmentä.
Valokuvanäyttely?
c) Påskbrasan 20.4.2019 / Pääsiäiskokko 20.4.2019
Föreningen ordnar ett evenemang vid Västervik hamnen på påsklördag 20.4. kl 18. /
Yhdistys järjestää pääsiäiskokkotapahtuman Västervikin rannassa.
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9. Mötets avslutande / Kokouksen päättäminen
Mötet avslutades kl 19.50. / Kokous päättyi klo 19.50.

Mötets ordförande

Mötets sekreterare

_________________________
Marcus Hellman

________________________
Eeva Simons

Pöytäkirjantarkastajat
_________________________
Gunilla Lindholm

________________________
Per Hellman

Bilagor/Liitteet
Lista av deltagare / Osallistujalista (bilaga/liite 1)
Verksamhetsberättelse för år 2018 / Vuoden 2018 toimintakertomus (bilaga/liite 2)
Bokslut för åt 2018 / Vuoden 2018 tilinpäätös (bilaga/liite 3)
Styrelsens förslag till uppdaterad stadga / Hallituksen ehdotus päivitetyiksi
yhdistyssäännöiksi (bilaga/liite 4)

