
 
 

 

Protokoll föreningsstämma 21 oktober, Stockholm och via Teams 

§1. Stämmans öppnande 

Ordförande hälsar alla ombud och gäster välkomna. Inbjudna gäster Andreas Miller, 
ordförande Ledarna, Anna-Karin Glanberg, chef Avtal och Bransch på Ledarna samt Sofia 
Löfberg, Ledarna och förklarar stämman öppnad. 

§2. Upprop av stämmoombud 

Stämman beslutade att  

godkänna röstlängd med avprickning som skett vid ankomst samt de som deltar på distans. 
Deltagande är 14 antal röstberättigade. 

§3. Stämmans behöriga utlysande. 

Ordförande redogjorde för utskick samt information på hemsidan. 

Stämman beslutade att  

anse stämman utlyst i behörig ordning. 

§4. Val av ordförande för stämman 

Stämman beslutade att  

välja Anna-Karin Glanberg till stämmans mötesordförande. 

§5. Val av sekreterare för stämman 

Stämman beslutade att  

välja Sofia Löfberg till stämmans mötessekreterare. 

§6. Val av 2 justeringsmän att jämte stämmoordförande justera stämmoprotokollet. 

Stämman beslutade att  

välja Lena Virgin och Andreas Jacobsson som justerare tillika rösträknare. 

§7. Fastställande av dagordning 

Stämman beslutade att  

godkänna dagordningen med justeringen att löpande justera numreringen efter rubrikerna. 
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§8. Verksamhetsberättelse för stämmoperioden. 

Stämman beslutade att  

godkänna verksamhetsberättelsen för 2019 och lägga den till handlingarna. 

Stämman beslutade att  

godkänna verksamhetsberättelsen för 2020 och lägga den till handlingarna. 

§9. Föreningens ekonomi.  

Föreningens kassör Håkan Johansson redogjorde för ekonomin under åren. 

Stämman beslutade att  

godkänna bokslutet för 2019 och lägga den till handlingarna. 

Stämman beslutade att  

godkänna bokslutet för 2020 och lägga den till handlingarna. 

§10. Revisorernas berättelse.  

Föreningens revisor Stefan Mattsson redogjorde för revisorernas berättelse. 

Stämman beslutade att  
godkänna revisorernas berättelse 2019 och lägga den till handlingarna. 

Stämman beslutade att  
godkänna revisorernas berättelser 2020 och lägga den till handlingarna. 

§11. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för den gångna perioden 

Stämman beslutade enligt  

revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för åren 2019 och 2020. 
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§ 12. Styrelsens förslag till budget för kommande period 2022-2023.  

Stämman beslutade att  

godkänna styrelsens förslag till budget.

 

 

§ 13. Inkomna motioner till stämman 

Inga motioner har inkommit.  
Medskick till nya styrelsen om att det önskvärt att arbeta för att få in fler motioner. 

§ 14. Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar. 

Michael Claesson föredrog förslaget kring förändringarna i förslaget. Anledningen till 
förslaget är göra texterna mer lätthanterliga samt att alla medlemmar har möjlighet att delta 
på stämman.  

Stämman beslutade att  

godkänna styrelsens förslag till förändringarna i stadgarna. 
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§ 15. Förslag till föreningsavgift.  

Stämman beslutade ensligt  

styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift men att styrelsen får mandat att höja med 
maximalt 10 kronor/månaden under perioden. 

§16. Val. 

Valberedningen föredrog förslagen. 

a. Val av ordförande för 4 år.  

Stämman beslutade enligt  

valberedningens förslag att välja Michael Claesson till föreningens ordförande. 

b. Val av kassör för 4 år. 

Stämman beslutade enligt  

valberedningen förslag att på omval välja Håkan Johansson till föreningens kassör. 

c. Fyllnadsval av styrelseledamot på två år. 

Sluten omröstning genomfördes.  

Stämman beslutade att 

välja Ole Hansen på fyllnadsval på två år. 

d. Val av styrelsesuppleanter på 2 år. 

Stämman beslutade enligt  

valberedningens förslag att välja omval av Lena Virgin och omval av Andreas Jacobsson till 
suppleanter till föreningens styrelse. 

e. Val av revisorer på 2 år.  

Stämman beslutade enligt  

valberedningens förslag att välja omval Stefan Mattsson och omval av Per Nilsson till 
föreningens revisorer. 

f. Val av revisorssuppleant på 2 år.  

Stämman beslutade enligt  

valberedningen förslag att välja omval av Sami Kuuti till revisorssuppleant. 
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g. Val av valberedning 

Stämman beslutade att  

välja omval av Fredrik Grevstad och omval av Tord Nilsson till valberedning. Valberedningen 
väljer sammankallande. 

h. Val av valberedningssuppleant på 2 år. 

Stämman beslutade att  

välja omval av Ulf Forsell till valberedningens suppleant. 

§17. Fastställande av valberedningens instruktioner. 

Michael Claesson föredrog förslaget med ändringen att de anpassas efter de nyligen 
beslutade stadgarna. 

Stämman beslutade att  

godkänna valberedningens instruktioner med anpassning efter de nya stadagarna. 

§18. Fastställande av arvoden 

Stämman beslutade att  

välja enligt valberedningens förslag följande från och med årsskiftet 2021/2022: 

För styrelsen arvoden med minst 80 % närvaro 

Ordförande: 20 000 kronor / år 

Vice ordförande: 15 000 kronor / år 

Kassör: 15 000 kronor / år 

Sekreterare: 15 000 kronor / år 

Ledamot: 10 000 kronor / år 

Suppleant: 5 000 kronor / år 

Revisorer: 2 000 kronor / år (ingen minsta närvaro) 

Valberedning: oförändrat arvode på 2 000 kronor / år med minst tre möten per år. 

§19. Val av ombud till Förbundets kongress att jämte Föreningens ordf. representera 

föreningen.  

Stämman beslutade att  

styrelsen inom sig utser ombud till Ledarnas kongress. 
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§20. Övriga frågor 

Ordförande Håkan Blomqvist tackar för förtroendet att fått leda föreningen.  
Michael Claesson tillsammans med Peter Ählman tackar Håkan Blomqvist å styrelsen vägnar. 

§21. Avslutning 

Stämmans ordförande Anna-Karin Glanberg avslutar stämman med att tacka alla deltagare 
för engagemang. 

 

Justeras 

Lena Virgin    Andreas Jacobsson 
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Deltagare

  LEDARNA 802000-1833 Sverige

Signerat med E-signering

Sofia Löfberg

Föreningskoordinator

sofia.lofberg@ledarna.se

2021-10-22 06:30:29 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 ANDREAS JACOBSSON Sverige

Signerat med E-signering

Andreas Jacobsson

ajn@skanemejerier.se

2021-10-21 16:24:40 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 LENA VIRGIN Sverige

Signerat med E-signering

Lena Virgin

lena.virgin@swedishmatch.com

2021-10-21 14:35:06 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-10-2114:30:12
                    Sofia Löfberg på Ledarna skapade avtalet och bjöd in Andreas Jacobsson, Lena Virgin.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-10-2114:30:47
                    Lena Virgin öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-10-2114:35:06
                    Lena Virgin signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-10-2116:23:52
                    Andreas Jacobsson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-10-2116:24:40
                    Andreas Jacobsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-10-2206:30:29
                    Sofia Löfberg på Ledarna signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-10-2206:30:29
                    Alla undertecknare i Ledarna, Andreas Jacobsson och Lena Virgin har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2303718/ed3ff82b8eccfd7e427259c260d25b48a39cac36/?asset=verification.pdf

