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§ 3
Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige för år 
2012

HEL 2012-000168 T 00 00 02

Beslut

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad konstaterade ordföranden 
att ledamoten Tatu Rauhamäki under diskussionen hade föreslagit att 
ledamoten Minerva Krohn skulle väljas till stadsfullmäktiges 
ordförande, ledamoten Harry Bogomoloff till stadsfullmäktiges förste 
vice ordförande och ledamoten Rakel Hiltunen till stadsfullmäktiges 
andre vice ordförande för detta år.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden konstaterade att eftersom inga andra förslag hade 
framställts hade stadsfullmäktige enhälligt beslutat välja ledamoten 
Minerva Krohn till ordförande, ledamoten Harry Bogomoloff till förste 
vice ordförande och ledamoten Rakel Hiltunen till andre vice 
ordförande för stadsfullmäktige för år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelse

Upplysningar
Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar för år 2012 välja ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredraganden

I 12 § i kommunallagen anges att fullmäktige bland sina ledamöter 
väljer en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande för 
fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har fattat beslut om en 
kortare mandattid. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma 
valförrättning.
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Enligt 1 § 1 mom. i stadsfullmäktiges arbetsordning väljer 
stadsfullmäktige bland sina ledamöter vid årets första sammanträde en 
ordförande och en förste och en andre vice ordförande.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.01.2012 § 3

HEL 2012-000168 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita vuodeksi 2012 puheenjohtajan 
sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi


