
Årsmöte, Företagarna 2016 
Datum: 10 mars 
Tid:  18.00 
Plats:  Hotel Bodensia 

1. Årsmötets öppnande 
Ordförande Johan Lundberg öppnade mötet. 

2. Val av mötesordförande och sekreterare 
Till mötesordförande valdes Hendrik Andersson och till sekreterare Rikard Mattsson. 

3. Godkännande av röstlängd 
Röstlängden godkändes med 11 närvarande röstberättigade medlemmar. 

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 
Bertil Eriksson och Johan Lundberg valdes att justera protokollet. 

5. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt  
Verksamhetsledaren redogjorde för att årsmötet utlysts via mail 2 veckor innan mötet, enligt stadgarna ska 
det göras senast 2 veckor innan. Mötet anser att det är utlyst enligt stadgarna. 

6. Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen men tog bort punkt 16, vice ordförande väljs av styrelsen vid det 
konstituerande mötet. 

7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 
Verksamhetsberättelsen hade delats ut under mötet, Rikard Mattsson gick igenom den. 
Verksamhetsberättelsen finns som Bilaga 1 till detta mötesprotokoll. 

8. Framläggande av revisorernas berättelse 
Rikard Mattsson läste upp revisor Håkan Uddströms revisionsberättelse. 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om uppkommet resultat 
Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen enligt styrelsens förslag. Årets vinst efter 
finansiella poster slutar på 37 619 kr. Resultat och balansräkning ligger som Bilaga 2 till detta protokoll. 

10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
Årsmötet gav ansvarsfrihet till styrelsens samtliga ledamöter. 

11. Behandling av till årsmötet inkomna ärenden och motioner 
Inga ärenden hade kommit in. Dock avser mötet att ha en öppen diskussion vid den efterföljande middagen 
rörande två frågor; styrelsens struktur i fortsättningen med hänsyn till könsfördelning och fördelning av 
föreningens olika sektioner samt hur föreningen bör marknadsföras för att få fler medlemmar. 

12. Anmälan av styrelsens verksamhetsplan 
Verksamhetsledaren Rikard berättar vad som är på gång och redogör för den plan som ligger för 
verksamhetsårets första månader. 



 

13.           Fastställande av medlemsavgift enligt beslut på kongress i den nationella föreningen 
Årsmötet bestämmer medlemsavgiften till 1000 kr år, 200 kr till den nationella föreningen och 800 kr till 
den lokala föreningen. Beslutet föregås av en diskussion och en röstning mellan två olika förslag (1000 kr 
eller bibehållen avgift på 750 kr) 

14. Fastställande av arvode till ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelse. 
Arvodet för ordföranden bestäms till ett halvt prisbasbelopp (dvs 50% av 44 300 kr för 2016). Styrelsens 
ledamöter erhåller 500 kr/möte i arvode. 

15. Val av styrelsens ordförande för ett år  
Till föreningens ordförande valdes Peter Berkfors. 

16. Val av styrelsens vice ordförande för ett år 
Punkten flyttas till styrelsens konstituerande möte. 

17. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter samt mandattiden för övriga 
styrelseledamöter 

Mötet beslutade att styrelsen fortsatt ska bestå av 9 ledamöter och att dom ska väljas 2 år åt gången växelvis. 
Antal suppleanter är 2 st. 

18. Val av övriga styrelseledamöter (ett eller två år) och suppleanter (ett år) 
För två (2) år väljs Peter Uneby, Therese Enbom, Johan Lundberg samt Lovisa Kemi. De 2 platserna för 
suppleanter förblir vakanta eftersom valberedningen inte hittat några kandidater. 

19. Val av en eller två revisorer och en revisorssuppleant (två år) 
Håkan Uddström och Pär Wikström väljs åter som revisorer, ingen revisorsuppleant utses. 

20. Val av ombud till årsmöte i den nationella föreningen samt till stämma i det regionala 
servicebolaget i vilket den lokala föreningen är delägare 

Peter Berkfors väljs som föreningens representant, reserv är Rikard Mattsson. 

21. Val av valberedning  
Roger Niemi, Erik Hegglund samt Anders Björnström väljs till valberedning. Den sistnämnda är 
sammankallande. 

22. Annat ärende som ankommer på årsmötet enligt lag eller stadgarna 
Inga övriga ärenden. 

23. Årsmötets avslutande 

…………………………             …………………………              …………………………                 ………………………. 
Hendrik Andersson           Rikard Mattsson                 Johan Lundberg                    Bertil Eriksson   
Ordförande                          Sekreterare                          Justerare                                 Justerare


