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§ 185
Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige

HEL 2019-005463 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige valde ledamoten Otso Kivekäs till ordförande, ledamo-
ten Harry Bogomoloff till första vice ordförande och ledamoten Paavo 
Arhinmäki till andra vice ordförande.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt protokollet omedelbart på denna 
punkt.

Behandling

Ledamoten Daniel Sazonov föreslog ledamoten Otso Kivekäs till stads-
fullmäktiges ordförande, ledamoten Harry Bogomoloff till första vice 
ordförande och ledamoten Paavo Arhinmäki till andra vice ordförande.

Stadsfullmäktige valde ordföranden och vice ordförandena enhälligt i 
enlighet med ledamoten Daniel Sazonovs förslag.

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar
Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige väljer ordförande samt första och andra vice ordfö-
rande.

Stadsfullmäktige justerar samtidigt protokollet omedelbart på denna 
punkt.

Föredragandens motiveringar

Det anges i 18 § i kommunallagen att fullmäktige bland sina ledamöter 
väljer en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande för fullmäk-
tiges mandattid, om inte fullmäktige har beslutat att de ska ha en korta-
re mandattid än fullmäktiges mandattid. Ordföranden och vice ordfö-
randena väljs vid samma valförrättning.
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Det anges i 29 kap. 5 § 1 mom. i förvaltningsstadgan att stadsfullmäkti-
ge vid det första sammanträdet i juni varje år bland sina ledamöter väl-
jer en ordförande och en första och en andra vice ordförande för en 
mandattid på ett år. Mandattiden för det presidium som valdes i början 
av år 2019 går ut i juni i enlighet med stadsfullmäktiges beslut.

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar
Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige
.


