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Det allmänna mötets mötesuppgifter 
 
 

Torsdag 18.08.2022 kl. 17.30 
Fullmäktigesalen i Styrelsegården, Vasaesplanaden 10, 65100 Vasa 

 
 
 
 
 

Ärende nr 
 
 

1 Mötet öppnas 
  Mötet öppnas kl. 17.40. 

   
 

2 Mötets laglighet och beslutsförhet 
    Mötet konstateras vara lagligt och beslutfört. 

 
 

3 Val av protokolljusterare och rösträknare 
Seela Pasanen och Siiri Keski-Hannula väljs till 

rösträknare. Sofia Lintala och Elias Riekki väljs till 

protokolljusterare. Godkänns.  

 
 

4 Godkännande av föredragningslistan 
    Följande ärenden läggs till på föredragningslistan: 

-punkt 15: ”Utlåtande av Eeva Simons och Lotta 

Alhontos fullmäktigemotion ’Samhörighet i 

stadsbyggandet’” 

-punkt 16: ”Utlåtande om detaljplanutkastet för  
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enhetsskolan i centrum”  

          -punkt 17: ”Utlåtande om förslaget till detaljplan och       

tomtindelning vid Molnträskets vattenverk”  

-punkt 18: ”Deltagande i påverkansdagen för barn" 

           -punkt 19: ”Kommentarer av ledamöterna i      

ungdomsfullmäktige vad gäller kampanjen om den 

mentala hälsan” 

           -punkt 20: ”Ungdomsfullmäktiges deltagande i   

matjuryn” 

 -punkt 21: ”Avsked från ungdomsfullmäktige”. Från  

föredragningslistan 

   ändring av ”Till evenemanget väljs sammanlagt 

fyra (4) deltagare, av vilka en till programvärd och 

de tre andra till allmänt mingel.” till tre deltagare 

väljs.  Därtill stryks förslaget om Isac Elliot. 

Föredragningslistan inklusive ändringarna 

godkänns.  
 

5 Nämnd- och utskottsaktuellt 

Nämnd- och utskottsaktuellt juni-augusti gås 

igenom. Elias Riekki berättar, att 

verksamhetsutskottet har arbetat med 

evenemanget Nuva goes back to school. 

Evenemanget tas upp på nytt senare på 

föredragningslistan. Kultur- och idrottsnämnden 

har inte sammanträtt enligt Riekki. 

Ella Filppula berättar, att samarbetsutskottet inte  

har haft några möten. Utskottet har bearbetat  
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skolturnéevenemang samt begrundat situationen 

med utlåtandebegäran som lämnats till 

ungdomsfullmäktige. Vidare berättar Filppula, att 

man i utbildningsnämnden har diskuterar 

ekonomiska frågor samt förlängningen av 

läroplikten vid Vamia, Vaasan lyseon lukio och 

Vasa gymnasium. 

Mustafa Salih berättar, att stadsmiljönämnden 

bland annat har diskuterat planen av 

enhetsskolan i centrum.  

Följande antecknas: Eftersom 

marknadsföringsutskottets ordförande Zalfa 

Yehia inte är på plats, sköter Madelene Teca 

uppdateringen av utskottetaktuellt. Utskottet har 

diskuterat valet, skolturnéen och Yehias avsked 

från ordföranderollen i marknadsföringsutskottet. 

Den föregående saken tas upp på nytt senare 

på föredragningslistan. 

De aktuella ärendena antecknas för kännedom. 

 

6 Representant för Österbottens välfärdsområde i 
ungdomsfullmäktige 

Styrelsen i ungdomsfullmäktige föreslår att Ella 

Filppula väljs som representant för slutet av året 

fram till 31.12.2022.  
 

Åtgärdsförslag: Fastställs att Ella Filppula blir vald 

som representant för slutet av året till 31.12.2022. En   
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ersättare väljs fram till 31.122022. Därtill väljs en 

ordinarie och en ersättare för verksamhetsperioden 

2023-2024. 

 

Alina Östergård berättar följande: Eftersom den 

nuvarande verksamhetsperioden för 

ungdomsfullmäktige slutar 31.12.2022 har det här 

ungdomsfullmäktige inte mandat att välja nya 

representanter för verksamhetsperiod 2023-2024. 

Styrelsen för ungdomsfullmäktige föreslår ändå att  

ordförande och 1:a vice ordförande representerar 

Vasa ungdomsfullmäktige i ungdomsfullmäktige i 

Österbottens välfärdsområde 2023-2024.  

 
Beslut: Föregående förslag antecknas för kännedom 

till det nya ungdomsfullmäktige. Fastställs att Ella  
 
Filppula väljs som ordinarie medlem till slutet av året 

31.12.2022. Som vice ersättare väljs Elias Riekki fram 

till 31.12.2022. 

 
 

7 Kyrolands mässevenemang 2.9.2022 
Ett mässevenemang ordnas i Kyroland 2.9.2022. I 

evenemanget deltar ungdomsfullmäktige från 

Storkyro, Laihela och Vasa. I Evenemanget anordnas 

en innovationshändelse för de egna företagen enligt 

Företagsbyns princip. Vasa nuva har en specifik 

station, där man berättar om ungdomsfullmäktiges 

verksamhet.  

Till evenemanget vore det bra att hitta på något  
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”roligt att göra” förutom Powerpoint-presentationen. 

 

Ella Filppula berättar följande på mötet: 

Evenemanget hålls i Storkyro och därför finns det 

behov av att ordna en samtransport dit. 

Koordinatorn för ungdomsärenden utreder saken. 

 
Åtgärdsförslag: Tre (3) deltagare väljs sammanlagt 

till evenemanget. 

 
Beslut: Till evenemanget väljs Yasmin Jussila, 

Mustafa Salih och Wesaam Boussir. Boussir deltar i 

evenemanget på fredag och Jussila och Salih deltar 

båda dagarna. Samtransport kommer att ordnas och 

Ari Kupari utreder saken.  

 
 

8 Skolturnéer i högstadieskolor i anslutning till valet  
Målet med skolturnéerna är att öka 

kännedomen om ungdomsfullmäktige som 

förvaltningsorgan och som språkrör för de unga. 

Styrelsen för ungdomsfullmäktige föredrar 

skolturnéer veckorna 34 och 35. Ella Filppula 

har kontakt med skolorna. Skolturnén vid 

Borgaregatans skola kan hållas i samband med 

deras eget evenemang Back to school.
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Åtgärdsförslag: Ella Filppula föredrar ärendet. 

Representanter till skolturnéerna väljs. 

Till skillnad från åtgärdsförslaget kan 

representanter inte väljas, eftersom skolorna inte 

har besvarat på ungdomsfullmäktiges 

kontaktförsök. Man återkommer till ärendet vid en 

senare tidpunkt i ungdomsfullmäktiges grupp i 

Whatsapp. 

 

Beslut:  Antecknas för kännedom. 
 
 

9 Omstrukturering av styrelsen i ungdomsfullmäktige 
Ungdomsfullmäktiges ordförande Alina Östergård och 

3:e vice ordförande Zalfa Yehia avgår från styrelsen. 

Detta leder till att det uppstår förändringar i 

ungdomsfullmäktiges styrelse. 

 
Åtgärdsförslag: Alina Östergårds avgång från 

ungdomsfullmäktige läggs fram för stadsstyrelsen. 

Sålunda väljs Ella Filppula från platsen som 1:a vice 

ordförande och samarbetsutskottets ordförande till 

ordförande i stället för Alina Östergård från och med 

stadsstyrelsens godkännande. Det väljs en ny 

ordförande till samarbetsutskottet till följd av detta. 

Det väljs en ny 3:e vice ordförande, dvs. ordförande 

för synlighets- och marknadsföringsutskottet. Elle 

kukkula ställer upp som ordförandekandidat till 

samarbetsutskotte
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                                                               Ifall Kukkula blir vald till uppgiften, blir hennes  

nuvarande uppgift som ekonomisekreterare ledig. 

Då måste en ny ekonomisekreterare för 

ungdomsfullmäktige väljas. Kukkula väljs enhälligt till 

ordförande för samarbetsutskottet, vilket betyder att 

platsen som ekonomisekreterare kommer att bli 

ledig att sökas. Aaro Helo meddelar om sitt intresse 

för platsen som ekonomisekreterare. Han väljs 

enhälligt till uppgiften.  

 

Posten som ordförande för synlighets- och 

marknadsföringsutskottet (3:e vice ordförande) skulle 

Mustafa Salih och Yasmin Jussila vilja ha. 

Kandidaterna håller presentationer. Ella Filppula och 

Elias Riekki kräver att valet förrättas med slutna 

sedlar.  Ari Kupari delar ut röstsedlarna till 

kandidaterna. Röstningsnumren är följande: 2. 

Mustafa Salih 3. Yasmin Jussila. 

 

De röstberättigade är sammanlagt 21 stycken. 

Rösträknarna Seela Pasanen och Siiri Keski-Hannula 

räknar rösterna. Rösträknarna konstaterar följande: 

Det gavs sammanlagt tjugo (20) röster. En (1) röst 

gavs inte. Mustafa Salih fick två (2) röster. Yasmin 

Jussila fick arton (18) röster. Resultatet blev att 

Yasmin Jussila blev vald till ordförande för synlighets- 

och marknadsföringsutskottet. Som ordningsföljd till 
ordförandeskapet föreslås följande: Ordförande Ella 

Filppula 1:a vice ordförande Elias Riekki 
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2:a vice ordförande Elle Kukkula 

3:e vice ordförande Yasmin Jussila. 

 
Beslut: Elle Kukkula väljs till samarbetsutskottets 

ordförande. Aaro Helo väljs till ekonomisekreterare. 

Yasmin Jussila väljs till ordförande för synlighets- 

och marknadsföringsutskottet. 

                                                              Godkänns.  
 

1 0  Ungdomsfullmäktigeval för perioden 2023-2024 
Stadsstyrelsen tillsätter ungdomsfullmäktige för en 

mandatperiod på två år. Ungdomsfullmäktige som 

blev valda med det första valet inledde sin 

verksamhet 1.1.2017. Den nuvarande 

verksamhetsperioden är 1.1.2021-31.12.2022. Det 

nya ungdomsfullmäktige börjar 1.1.2023 och verkar 

till 31.12.2024. Ungdomsfullmäktigevalet hålls i 

november 2022. Man behöver börja marknadsföra 

valet redan i augusti 2022.  

 
Styrelsen till ungdomsfullmäktige har på sitt möte 

3.8.2022 planerat marknadsföra valet på följande 

sätt: Affischernas färg ska förbi samma ljusröda, 

men man måste ha en ny bild till affischen. 

Styrelsen vill också ha större affischer i  
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användning som uppmanar till att följa en på 

Instagram. 5.10.2022 är det en kandidattillställning 

i fullmäktigesalen och utrymmet är  

ska reserveras för ändamålet. 

 

Åtgärdsförslag: Ella Filppula föredrar ärendet. 
 
 

Beslut: Antecknas för kännedom. 
 
 

11 Nuvagalan 
Avsikten med den traditionella Nuvagalan är att ta 

farväl av den gamla ungdomsfullmäktige och önska 

den nya välkommen. Sammankomsten ordnas 

12.12.2022 vid Vasa stadshus.  

Utrymmet reserveras efter mötet. Artistförslag 

mottages (en sido- och en huvudartist). Vid 

sammankomsten håller bl.a. ordförande för 

ungdomsfullmäktige och några av stadens 

beslutsfattare tal.   

Harri Moisio poängterar att stadsfullmäktige har 

möte 12.12.2022. Därför finns det orsak för 

ungdomsfullmäktige att tänka om vad gäller 

tidpunkten för Nuvagalan. 

Filppula och Riekki föreslår att ärendet åter tas upp 

på följande allmänna möte 9/2022.  

 
Åtgärdsförslag: Ella Filppula och Elias Riekki föredrar 
ärendet. 

 
Beslut: Antecknas för kännedom och man återgår till 
ärendet 9/2022.
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12 Evenemanget Nuva goes back to school 

Evenemanget Nuva goes back to school, som man 

blev tvungen att ställa in i våras p.g.a. störtregn, 

ordnas nu på nytt 24.8.2022 ute på ungdomsgården 

Kultsa under det lanserade namnet Nuva goes back 

to school. Vid evenemanget firar man skolstarten 

och Cafe Kultsa säljer tilltugg där. Sofia Lintala och 

Liisa Perälä meddelar att de inte har möjlighet att 

delta i evenemanget.  

Riekki berättar att polisen har informerats om 

evenemanget. Vidare kommer fyra (4) 

ordningsvakter att komma till evenemanget. Man 

kommer att ha två (2) artister på evenemanget. 

Bandet A&M uppträder på evenemanget och 

Rockskolan Blindfold uppträder eventuellt också. 

Man kommer att ha en långtradare med lastflak på 

evenemanget. Till evenemangsområdet får endast 

oöppnade dricksflaskor medtas för att förebygga 

alkoholkonsumtion. Ordningsvakterna har 

alkometrar för att kunna plocka ut berusade 

personer bland deltagarna. Berusade personer har 

inte tillträde till evenemanget.  

 
Åtgärdsförslag: Elias Riekki föredrar ärendet. 

 
 

Beslut: Antecknas för kännedom. 
 
Vi håller en paus på 5 minuter.  
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13 Besök i riksdagen 
Ungdomsfullmäktige har planerat göra ett besök till 

riksdagen 29.9.2022. Avsikten med besöket är 

att få bekanta sig med riksdagens verksamhet och 

främja dialogen  mellan landets beslutsfattare och 

ungdomsfullmäktige.  
 
 

Åtgärdsförslag: Alina Östergård föredrar ärendet. 
 
 

Beslut: Man återgår till ärendet inom 1-2 veckor. 
Antecknas för kännedom. 

 
 

14 Utlåtande av Tuija Kiviojas (sd.) 
fullmäktigemotion ”Skolsocionomer till lågstadiet 
och andra stadiet" 

Vasa stad begär ett utlåtande av 

ungdomsfullmäktige vad gäller Tuija Kiviojas (sd.) 

fullmäktigemotion ”Skolsocionomer till lågstadiet 

och andra stadiet" före 30.9.2022. I motionen 

föreslår Kivioja att Vasa stad i budgeten för år 

2023 ser till punkten där man skulle anställa 

skolcoacher med socionomutbildning till lågstadier 

och andra stadiet . 

 

Elias Riekki föreslår att man i utlåtandet nämner att 

ungdomsfullmäktige anser saken som viktig och att 

nya skolcoacher ska rekryteras till de nämnda 

stadierna. Vidare hoppas ungdomsfullmäktige att man 

framskrider enligt motionen. Ella Filppula föreslår att 
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samarbetsutskottet tar på sig ansvaret för 

upprättandet av utlåtandet. Nämnden kan själva välja 

skribenterna Ungdomsfullmäktige håller även 

kontaktmöjligheten via Whatsapp som viktig.   
Åtgärdsförslag: Man överväger ifall 

ungdomsfullmäktige själv vill ge ett utlåtande i saken 

och skribenterna väljs. 

 
Beslut: Samarbetsutskottet tar ansvaret över 

skrivandet av utlåtandet. Godkänns.  

 

 
15 Utlåtande av Eeva Simons och Lotta Alhontos 

fullmäktigemotion ’Samhörighet i stadsbyggandet’ 
Vasa stadsfullmäktige begär ett utlåtande av 

ungdomsfullmäktige vad gäller  Eeva Simons och 

Lotta Alhontos fullmäktigemotion ’Samhörighet i 

stadsbyggandet’. Skribenterna av motionen föreslår 

att staden mer aktivt ska beakta betydelsen av 

utrymmen för samhörighet i stadsbyggande och att 

Vasa stad kommer att kräva en möjlighet till planerad 

samhörighet i sina nya stadsdelar. Utlåtandet finns 

som bilaga (bilaga 4). 

 

Ella Filppula föredrar att genom att skapa nya platser 

för unga att hänga på, minskar man samtidigt även på 

störande beteende. Elias Riekki föredrar att man i 

utlåtandet även nämner utrymmen som ökar på 

samhörighet och vistelseutrymmen är viktiga förutom 

åt barn och unga även för alla användargrupper.  
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Filppula föredrar, att samarbetsutskottet skriver. 

Utskottet väljer skribenterna. 

 

Åtgärdsförslag: Man överväger om man ska skriva  

ett utlåtande i ärendet och välja skribenter.  

 

Beslut: Samarbetsutskottet tar ansvaret över 

skrivandet av utlåtandet.  
 

 
16 Utlåtande om detaljplanutkastet för enhetsskolan i centrum 

           Vasa stads planläggning begär ett utlåtande om 

detaljplaneutkastet för enhetsskolan i centrum. Målet 

för detaljplanen är att det område som ska 

planläggas även i fortsättningen används för 

undervisning. Vidare är målet också att bevara de 

kulturhistoriskt värdefulla objekten. Vad gäller Vasa 

högskolas före detta biblioteksbyggnad på 

Rådhusgatan 33 undersöks förutsättningarna att riva 

byggnaden och ersätta den med en nybyggnad. 

Detaljplaneutkastet som bilaga (bilaga 5). 

 

            Enligt Elias Riekki kan man ta ställning i ärendet. 

Riekki skulle önska att man tar antalet 

parkeringsplatser i beaktande i planläggningen. 

Ungdomsfullmäktige stöder idén. 

Ungdomsfullmäktige anser även att det är viktigt att 

parkeringsplatserna faktiskt reserveras för 

studerandenas användning istället för att öka på 

personalparkeringen. Dimensionerna av den 

hållbara utvecklingen ska beaktas vid byggandet av   
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          en nybyggnad. Ella Filppula föreslår att Elias Riekki  

        skriver utlåtandet. Elias Riekki avslår förslaget. 

Samarbetsutskottet skriver istället utlåtandet. 

 
         Åtgärdsförslag: Det övervägs om ett utlåtande i   

ärendet skrivs och skribenterna väljs.  

 
         Beslut: Samarbetsutskottet skriver utlåtandet. 
 

17 Utlåtande om förslag till detaljplan och tomtindelning vid 
Molnträskets vattenverk”  

Vasa stads planläggning begär ett utlåtande av 

ungdomsfullmäktige i ärendet om förslaget till 

detaljplan och tomtindelningen vid Molnträskets 

vattenverk. Avsikten med detaljplanen är att 

möjliggöra utvecklingen av vattenverkets verksamhet. 

Med planen förbereder man sig på en eventuell 

märkbar ökning av efterfrågan på vatten till industrin, 

eftersom industriverksamheten väntas stiga inom 

närområdet. Detaljplaneutkastet som bilaga (bilaga 

6).  

 

Åtgärdsförslag: Det övervägs om ett utlåtande i 

ärendet skrivs och skribenterna för utlåtandet väljs.  

 

Beslut: Ungdomsfullmäktige besluter att inte skriva 

ett utlåtande i ärendet.  

 
18 Deltagande i påverkansdagen för barn 

I november arrangeras två evenemang 

Påverkansdagen för barn, då en klass i  finskspråkiga  
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Onkilahden koulu och ensvenskspråkiga Vikinga 

skola får bekanta sig med kommunalt inflytande då de 

besöker Styrelsegården. På påverkansdagen kommer 

personal och förtroendevalda från staden att berätta 

om det kommunala inflytandet. Vasa stad skulle även 

önska få med representanter för ungdomsfullmäktige i 

evenemanget och berätta om ungdomsfullmäktiges 

verksamhet. Elias Riekki föreslår att 

ungdomsfullmäktige deltar i evenemanget. Vasa stad 

har följande förslag på dag: 

-27.10.  

-7.11. 

-14.11. 

-16.11. 

På grund av tentveckan vid gymnasiet Vaasan lyseon 

lukio blir förslaget på dag 16.11.2022. Elias Riekki, 

Ella Filppula, Elle Kukkula, Aaro Helo och möjligtvis 

även Robin Hjerpe kommer att delta på 

evenemanget.  

 

Åtgärdsförslag: Det övervägs om 

ungdomsfullmäktige önskar delta i evenemanget och 

eventuella deltagare väljs.  

 

Beslut: Man föreslår 16.11.2022 som dag. På grund 

av tentveckan vid gymnasiet Vaasan lyseon lukio blir 

förslaget på dag 16.11.2022. Elias Riekki, Ella 

Filppula, Elle Kukkula, Aaro Helo och möjligtvis även 

Robin Hjerpe kommer att delta på evenemanget.  
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19 Kommentarer av ledamöterna i ungdomsfullmäktige vad 
gäller kampanjen om den mentala hälsan 

      Kommunikationen vid Vasa stad gör en publikation 

vecka 36 där de ungas mentala hälsa behandlas och 

representanterna för ungdomsfullmäktige begärs 

kommentera saken på allmänt plan.  

 
     Åtgärdsförslag: Man överväger om ungdomsfullmäktige 

vill delta i kampanjen och representanter från 

ungdomsfullmäktige väljs till detta. 

 

      Beslut: Elle Kukkula deltar i kampanjen.  
 

20 Ungdomsfullmäktiges deltagande i matjuryn 
     Vasa matservice hör sig för vilka som fortsätter från 

ungdomsfullmäktige eller som börjar som nya 

medlemmar i matjuryn.  

 

        Åtgärdsförslag: Man överväger vilka som fortsätter från 

ungdomsfullmäktige och vilka nya medlemmar som 

ansluter sig till matjuryn. 

 
        Beslut: Emma Bos och Madelene Teca avgår från  

matjuryn.  
 
        Följande personer väljs till matjuryn: 
 
       -Mustafa Salih 
       -Elias Riekki 
       -Ella Filppula 
       -Elle Kukkula 
       -Aaro Helo  
       -Robin Hjerpe 
       -Siiri Keski-Hannula 
       -Wesaam Boussir 
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    -Alketa Hoti. 
 
     Godkänns. 
 

21 Avsked från ungdomsfullmäktige 
 

Alina Östergård, Shahnaz Al-Rajab och Hafsa Ali har 

meddelat att de avgår från ungdomsfullmäktige. Som följd av 

detta väljs Netta Kakkuri, Liisa Perälä och Seela Pasanen 

som ordinarie medlemmar från att ha varit ersättare. Som 

nya ersättare blir de tre personer valda som enligt 

valresultatlistan fått flest röster efter 10:e ersättaren Axel 

Asplund i förra ungdomsfullmäktigevalet 11/2021. Efter 

Shahnaz Al-Rajabs avgång ska en ny ersättare väljas till 

stadsmiljönämnden, en ny ersättare* till nämnden för fostran 

och undervisning och en ny representant för den 

svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och 

utbildning.  

 

Som ordinarie representant till nämnden för fostran och 

utbildning utses Mustafa Salih från platsen som ersättare. 

Salih var ersättare för Al-Rajab. Eftersom Al-Rajab avgår 

från ungdomsfullmäktige ska en ny ersättare väljas till 

ifrågavarande nämnd. Salomo Pihlaja uttrycker sitt intresse 

för platsen som representant för den svenskspråkiga 

sektionen inom nämnden för fostran och undervisning. 

Godkänns enhälligt. Aaro Helo uttrycker sitt intresse för 

platsen som ersättare i stadsmiljönämnden. Godkänns 

enhälligt.  

 

Elle Kukkula uttrycker sitt intresse för platsen som ersättare 

inom nämnden för fostran och utbildning. Godkänns  

 
 



 

VASA STAD PROTOKOLL NR 6/2022 

 
Ungdomsfullmäktige 

 
18.08.2022 

 
18 

 
 
 
                                                      enhälligt, om inget gensvar fås.  

 

                                                      Åtgärdsförslag: För stadsstyrelsen föreslås avsked av 

                                                      personerna Alina Östergård, Shahnaz Al-Rajab och Hafsa Ali               

från organet. Därtill föreslås att Netta Kakkuri, Liisa Perälä 

och Seela Pasanen väljs som nya      medlemmar från de tre 

första platserna som ersättare. 

Salomo Pihlaja väljs som representant för den 

svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och 

undervisning. Aaro Helo väljs som ersättare för 

stadsmiljönämnden. Elle Kukkula väljs som ersättare inom 

nämnden för fostran och utbildning. 

Beslut:  Godkänns.  

 

22 Övriga ärenden som uppkommer 
Teemu Saarinen, ställföreträdare för chefen som 

ungdomsledare, berättar om budgeten för 

ungdomsfullmäktige i andra städer. Saarinen föreslår att 

storleken på verksamhetsstödet diskuteras mot bakgrund av 

budgetuppgifterna i andra städer. Ärendet lyfts fram nästa 

vår med nya ungdomsfullmäktige. Elle Kukkula frågar därtill 

om situationen med Yasmin Jussilas initiativ om 

mopedrakan. Jussila berättar att initiativet inte har fått något 

gensvar. Därför måste man fundera hur man kan främja 

initiativ i framtiden. Ärendet tas upp på nästa allmänna möte.  

 
 

23 Mötet avslutas 
 
     Mötet avslutas kl. 20.54.




