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   PROTOKOLL 
 
 
   27.10.2006 
 
 
 
 
 

MELLESTA NYLANDS BRANDKÅRSFÖRBUND, HÖSTMÖTE 2006 
 
Plats Majvik, Kyrkslätt 
 
Tid 27.10.2006 kl 19.00 
 
 
1 
Mötets öppnande Styrelseordförande Erik Dannbäck öppnade mötet kl 19.00. 
 
2 
Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 Till ordförande valdes Erik Dannbäck och till sekreterare Max Johansson. 
 
3 
Konstaterande av mötets beslutförhet 
 Beslutförheten konstaterades och fullmakterna (10 st) lästes upp. Totalt deltog 

29 personer. (fullmakter och deltagarförtäckning som bilaga).  
 
4 
Val av två protokolljusterare samt två rösträknare 
 Till dessa uppgifter valdes Kaj Levonius och Per Malmström (Evitskog FBK).  
 
5 
Val av vice ordförande och tre ordinarie medlemmar för två år, samt två suppleanter för ett år 
 Till vice ordförande valdes  

Rolf Hurtta mandattid 2007-2008 
Till verksamhetsledare valdes  
Bernt Dahl mandattid 2007-2008 
Till vice verksamhetsledare valdes  
Ulf Ekblad mandattid 2007-2008 
Till informationschef valdes  
Max Johansson mandattid 2007-2008 
Till suppleanter valdes  
Christoffer Weber (Sökö-Sommarö FBK) och  
Håkan Gestrin mandattid 1 år 
 

 Revisor Torbjörn Bengtström 2007 
 Suppleant Göran Käck  2007 
  
 Revisor Kim Hällström 2007 
 Suppleant Rainer Lundell 2007 
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6 
Fastställandet av års- och medlemsavgifterna, årsbudgeten och verksamhetsplanen för kommande år 
 Beslöts följande: 

Frivilliga brandkårer 34 euro 
fabriksbrandkårer 59 euro 
städer och kommuner 170 euro 
understödande företag 59 euro 
understödande personer 20 euro 

 
 Verksamhetsplanen och ungdomarnas verksamhetsplan godkändes (bilaga). 

Budgeten fastställdes (bilaga). 
 
 Tävlingarna:  

Se bilaga 
 
7 
Behandlas frågor som styrelsen vill uppta till behandling på mötet 
 Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar under §§ 4, 7, 9, 10, 11 

och 12. (bilaga) Ändringen går ut på att föreslå för höstmötet att föreningen 
övergår till att hålla årsmöte och inte längre både vår- och höstmöte. 

 
 Mötet godkände styrelsens förslag. 
 
8 
Behandlas övriga ärenden som senast fyra veckor före mötet skriftligen inlämnats till styrelsen. 
 Dylika ärenden fanns inte. 
 
9 
Avslutning Mötet avslutades kl 19.48. 
 
 
 
 MELLERSTA NYLANDS BRANDKÅRSFÖRBUND RF 
 
 
 
 
 Max Johansson Erik Dannbäck 
 sekreterare  ordförande 
 
 
Protokolljusterare: 
 
 
 Kaj Levonius Per Malmström 
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  FÖRSLAG / EHDOTUS 
MELLERSTA NYLANDS BRANDKÅRSFÖRBUND RF 
 
 

 UNGDOMARNAS PROGRAM 2007 
 NUORTEN OHJELMA 2007 
 
 
 
UNGDOMSLEDARMÖTE   7.2.07  19.00
  KYLMÄLÄ 
NUORISOJOHTAJIEN KOKOUS 
 
VINTERTÄVLING    4.3.07    11.00
  SÖKÖ 
TALVIKILPAILU 
 
PILKTÄVLING 
PILKKIKILPAILUT    10.3.07 
 
NATTLIV 24h    APRIL 
YÖELÄMÄÄ 24h    HUHTIKUU 
 
MÄSTERSKAPSTÄVLING   MAJ 
MESTARUUSKILPAILU   TOUKOKUU 
 
UNGDOMSLEDARMÖTE   19.9.07 kl/klo 19.00
  GRANKULLA 
NUORISOJOHTAJIEN KOKOUS 
 
KOMBINERAD- OCH REDSKAPS-  OKTOBER  
TÄVLING       
YHDISTETTY- JA KALUSTO-   LOKAKUU 
KILPAILU 
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STADGAR FÖR MELLERSTA NYLANDS BRANDKÅRSFÖRBUND R.F. 
 
godkända på förbundets extra möte den 17.3.1993 och årsmöte den 23.4.1993 och höstmöte 27.10.2006 
 
§ 1 Mellersta Nylands Brandkårsförbund r.f. med hemort i Helsingfors har till ändamål att främja och 
utveckla brand- och räddningsväsendet samt befolkningsskydd och räddningstjänst i mellersta Nyland. 
 
För att uppnå sitt ändamål anordnar förbundet: 
1) informations-, instruktions-, utbildnings- och övningstillställningar för såväl juridiska som fysiska personer. 
 
2) i branschen ingående utställningar, tävlingar och andra sammankomster. 
 
§ 2  Förbundets förhandlingsspråk är svenska.  
 
§ 3  För stärkande av sin ekonomi har förbundet rätt att motta donationer, att med vederbörligt tillstånd 
anordna lotterier och nöjestillställningar samt bedriva handel med brandredskap.  
 
§ 4  Till medlemmar i förbundet kan enligt styrelsens beslut antas: 
1) till ordinarie medlemmar:  
i mellersta Nyland verksamma rättsgiltiga brandkårer, andra i branschen ingående rättsgiltiga sammanslutningar 
och stiftelser ävensom till förbundet anslutna kommuner, som erlägger av årsmötet fastställd årsavgift, 
 
2) till understödande medlemmar:  
kan kallas juridiska och fysiska personer, som förbinder sig att erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift. 
 
§ 5  Till hedersmedlem eller hedersordförande kan förbundet enligt styrelsens förslag kalla person, som 
gjort sig förtjänt därav, därest minst två tredjedelar av förbundets medlemmar vid möte förenar sig därom. Dessa 
erlägger ingen medlemsavgift.   
 
§ 6  Medlem, som brutit mot förbundets stadgar eller på annat sätt skadat förbundets anseende, kan på 
styrelsens förslag och på allmänt mötesbeslut uteslutas ur förbundet.  
 
§ 7  Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande, viceordförande, sex 
ordinarie medlemmar samt två suppleanter. Ordföranden och viceordföranden väljs turvis för en mandatperiod på 
två år. Ordningsföljden avgörs första gången genom lottning. Ordinarie styrelsemedlemmar väljs för en tid av två år 
och suppleanterna för en tid av ett år. Av ordinarie styrelsemedlemmarna avgår årligen halva antalet, första gången 
genom lottning och därefter i tur. 
 
Styrelsen utser sekreterare, skattmästare och övriga funktionärer enligt reglemente, som fastställs på 
förbundsmöte. 
 
Styrelsen kan inom eller utom sig tillsätta verksamhetsutskott och ungdomsutskott. 
 
Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst fyra (4) av dess ordinarie medlemmar är 
närvarande. Vid förfall för ordinarie medlem träder suppleant i stället. 
 
Styrelsen handlar, talar och svarar på förbundets vägnar, sammankallar möte och verkställer dettas beslut. Frågor 
gällande upptagande eller beviljande av kredit, köp eller försäljning av fastighet eller beviljande av inteckning i 
sådan bör avgöras på möte. 
 
§ 8 Förbundets namn tecknas av ordföranden och viceordföranden tillsammans eller någondera av 
förutnämnda tillsammans med sekreteraren eller skattmästaren. 
 
§ 9 Förbundets räkenskaper, vilka handhas av skattmästaren, avslutas per kalenderår och bör jämte 
protokoll senast den 31 januari företes för förbundets revisorer för granskning. Revisionsberättelsen bör av 
revisorerna tillställas styrelsen före den 15  februari. 
 
§ 10 Förbundets årsmöte hålls årligen före den 15 mars på tid och plats som fastställs av styrelsen. Kallelse till 
årsmöte bör tillställas samtliga medlemmar senast fjorton (14) dagar före mötet. I kallelsen bör upptas ärenden, 
program o.a. som förekommer vid mötet. 
 
Röstberättigade på möte är en utsedd representant för varje ordinarie medlem. 
 
På möte har understödande medlemmar yttrande-, men ej rösträtt. 
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På möte tillgrips sluten omröstning då någon det önskar. Vid lika röstetal segrar den åsikt, som mötesordföranden 
företräder, förutom vid val då lotteri avgör. 
 
§ 11   Vid årsmötet behandlas följande ärenden: 
1) väljs ordförande och sekreterare för mötet  
2) konstateras mötets beslutförhet  
3) väljs två protokolljusterare samt två rösträknare 
4) föredras styrelsens bokslut omfattande resultaträkning, balansräkning samt verksamhetsberättelse och 
revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår 
5) behandlas frågan om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga  
6) fastställs års- och medlemsavgifterna, årsbudgeten och verksamhetsplanen för innevarande år 
7) behandlas frågor, som styrelsen vill uppta till behandling på mötet  
8) behandlas övriga ärenden, som senast fyra (4) veckor före mötet skriftligen inlämnats till styrelsen. 
9) väljs för styrelsen en ordförande eller viceordförande och tre ordinarie medlemmar för två år vid behov      
    istället för de som är i tur att avgå samt två suppleanter för ett år  
10) väljs två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av innevarande års räkenskaper  
 
§ 12  Extra möte bör, då styrelsen därtill finner anledning eller då minst en tiondedel (1/10) av förbundets 
röstberättigade medlemmar sådant för visst uppgivet ärende skriftligen yrkar, sammankallas av styrelsen.   
 
Kallelse till extra möte sker på samma sätt som till ordinarie möte. 
 
§ 13  Förslag om ändring av dessa stadgar behandlas av två (2) på varandra följande möten med minst en 
(1) månads mellanrum och beslut fattas med minst tre fjärdedelar (3/4) av de angivna rösterna.  
 
§ 14  Beslut om förbundets upplösning sker på samma sätt som beslut om stadgeändring.  
 
§ 15 Har beslut om förbundets upplösning fattats, överlåts dess tillgångar enligt sista mötets beslut till rättsgiltig 
svenskspråkig organisation, vars verksamhet överensstämmer med förbundets syften. 
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