
Protokoll fört vid Södra Finlands Agronomers ordinarie möte onsdagen den 16 oktober 2019 klockan 17 

Plats: Berner Ab, Svetsargatan 24, Helsingfors. 

Åtta medlemmar deltog i mötet. 

Före mötet presenterades Berner Ab:s verksamhet och nya innovativa lösningar inom växtodling, vilka 
utnyttjar ny teknologi och marknadsförs av Viljelijän Avena Berner. 

 

1. Föreningens ordförande öppnade mötet ca klockan 18.40. 
2. Till ordförande för mötet valdes Irmelin Nyman, till sekreterare Maria Liljeström, till 

protokolljusterare Beata Meinander och Katarina Lassheikki. Rösträknare Beata Meinander. 
3. Föreningens verksamhetsberättelse för år 2018 godkändes 
4. Verksamhetsgranskningsberättelsen lades fram för mötet, och bokslutet fastställdes 
5. De redovisningsskyldiga för 2018 beviljades ansvarsfrihet. 
6. Beslöts, att reseersättningar och mötesarvoden samt verksamhetsgranskarens arvode betalas som 

förut. Inget arvode har utbetalats, men reseersättning (tågbiljett) har betalats för 
styrelsemedlemmar som deltagit i ordinarie möte i Åbo. 

7. Val av styrelsemedlemmar; som ny styrelsemedlem valdes Janina Jyränkö. Dan Strömberg avgick 
efter två perioder i styrelsen och kunde inte återväljas. Övriga styrelsemedlemmar är Irmelin 
Nyman, Maria Liljeström, Johan Weurlander, Jan-Erik Ingvall, Jenny Öhman. 

8. Till styrelseordförande valdes Irmelin Nyman. 
9. Kim Nordling och Peter Österman återvaldes som verksamhetsgranskare och dess suppleant. 
10. Medlemsavgiften för 2019 fastställdes till 5 euro. 
11. Verksamhetsplanen och budgeten för år 2020 godkändes. 
12. Inga ärenden som kommer upp i Agronomförbundets förbundsfullmäktige behandlades, men 

Katarina Lassheikki redogjorde för förbundsfullmäktiges arbete, vilket de senaste åren i hög grad 
har handlat om förvaltningen av fastigheten på Norra Magasinsgatan, där en ändring av 
detaljplanen är på gång. 

13. Övriga ärenden: Det fördes en livlig diskussion om föreningens framtid, och ordnandet av program 
för föreningsmedlemmarna. Tyngdpunkten för program i framtiden blir på vinterhalvåret, för att 
locka mera deltagare. 
Beslöts att styrelsen får i uppdrag att avsluta sparkontot för att minska bankkostnaderna för två 
konton som inte inbringar ränta. Pengarna som finns på kontot förs över till depositionskontot.  

14. Mötet avslutades klockan 20. 

 

 

 

Irmelin Nyman Ordförande   Maria Liljeström, mötets sekreterare 

 

 

 

Beata Meinander, protokolljusterare  Katarina Lassheikki, protokolljusterare 


