
Protokoll fördt vid Byggnadsföreningen Vasa, ordinarie stämma söndagen den 31 mars 1912 
 
   § 1 
Till stämmans ordförande valdes Anders Nordström ock till sekreterare undertecknad 
 
   § 2 
Röstlängden granskades och godkändes. 
 
   § 3 
Styrelsens och revisorernas berättelser upplästes hvaraf framgick att föreningens inkomster 
under året uppgått till kronor 237,66 och skulderna till kronor 736,67 således är föreningens 
skuld vid årets slut kronor 499,61. 
Några anmärkningar gjordes huru det förhöll sig, enär skulderna vid 1911 års slut var så 
mycket högre än vid 1910 års slut, ehuru inga betydande arbeten och kostnader gjordes under 
året. 
Styrelsens ordförande meddelade att huvudorsaken var den att i 1910 års utgiftsstat uteglömt 
ett lån å Etthundra kronor som nu tillkommit samt att en god del av byggnadskostnaderna, 
gjorda år 1910, tillkommit 1911 års räkenskaper. 
Efter denna förklaring beviljades styrelsen och räkenskapsföraren full och tacksam 
ansvarsfrihet. 
   § 4 
Företogs val av styrelseledarmöter i tur att avgå voro Anders Boos och Knuts Olof Andersson. 
I deras ställe valdes Backpellas Per Eriksson och Bengts Daniel Danielsson. 
Enär de nyvalda förut stått som suppleanter måste nya sådana väljas, hvilka blevo Anders 
Boos och Knuts Olof Andersson. 
 
   § 5 
Företogs val av revisorer för år 1912, Axel Back och Gustaf Sjögren omvaldes och till deras 
suppleanter valdes Fredrik Back och Erik Nordström. 
 
   § 6 
Två skrivelser hade framlämnats till styrelsen hvilka i sin tur hänskjutit densamma till 
stämmans beslut. 
Den första var en räkning å 8 kr från L.P.Pettersson för hvågat stenarbete. 
Styrelsen ordf meddelade att ovannämnda arbete utförts för flera år sedan och att han t.o.m. 
utlovat att göra det gratis. Sedan hade han erhållit maträkning och erbjudits en andel i 
byggnadsf. mot vilkor att han erlade 2 kr som fylnad till en andel. 
Men som han inte bevakat sina intressen å den tid som av styrelsen fastslagit består stämmans 
enhälligt att lämna begäran utan anseende. 
Den andra skrivelsen var från Templet Lyckohemmet innehållande krav att Templet måtte få 
emotse andelar i Byggnadsf motsvarande den summa templet genom egen arbetsförening 
förvärvat, och sedan äverlämnat till Byggnadsf i mening att erhålla andelar i enlighet med av 
Byggnadsf förut fattade beslut. 
Efter att flera uttalade gjorts till förmån för Templets krav beviljades enhälligt dessa begäran. 
 
   § 7 
En anhållande hade framlämnats av Byggnadsfs arbetsförening med begäran att föreningen i 
fråga måtte få disponera lokalen en gång varje år efter egen gotttycke. 
Efter en livlig debatt beslöt stämman att icke ändra sitt förut antagna beslut att icke upplåta 
lokalen då dans komme att förehavas. 
 
Tillägg, se andra sidan   Hjortnäs den 31 mars 1912 
    Axel Back 
Att:   § 8 
Att justera stämmans protkoll valdes Erik Spåls och Albert Vestling 


