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FÖRETAGSGRUPPEN HAMMARBY SJÖSTAD 

Protokoll vid ordinarie årsmöte för Företagsgruppen Hammarby 
Sjöstad  

Datum: 2020-04-22, Telemöte klockan 16.00-16.30 

Deltagare: Kent M Andersson, Leif Nilsson, Håkan Rosander, Åke Reichard, Per Tyrén. 

§1. Val av ordförande för mötet. 
Stämman beslöt att välja Kent M Andersson till mötesordförande.  

§2. Val av sekreterare för mötet. 
Stämman beslöt att välja Leif Nilsson till mötessekreterare.  

§3. Val av justeringsmän för mötet. 
Stämman beslöt att till justeringsmän välja Åke Reichard och Per Tyrén att jämte ordförande 
justera protokollet.  

§4. Kallelse till årsmötet 
Kallelsen till årsmötet 2020 har publiceras den 2020-04-06 på hemsidan och via mail, detta är 
förenligt med stadgarna.  

§5. Röstlängd. 
Stämman beslöt att fastställa röstlängden i enlighet med närvarolistan (se ovan).  

§6. Dagordningen. 
Stämman beslöt att fastställa dagordningen enligt framlagt förslag.  

§7. Verksamhetsberättelse och årsredovisning. 
Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2020 presenterades (se bilaga). 

§8. Revision. 
Revisor, Håkan Rosander föredrog revisionsberättelsen som bifogas detta protokoll.  

§9. Ansvarsfrihet. 
Stämman beviljade den tidigare styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.  

§10. Medlemsavgiften 2021 
Stämman beslutade att lämna medlemsavgiften oförändrad för 2021.  

§11. Motioner. 
Det har inkommit ett förslag till årsmötet att ändra i stadgarna avseende antalet 
styrelsemedlemmar enligt följande:  
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• Högst 10 och lägst 5 ledamöter väljs på 2 år där valperioderna varieras så att 
kontinuitet uppnås.  

Stämman godkände förslaget. Eftersom det är det andra beslutet på ett årsmötet så vinner det 
laga kraft. 

§12. Val av Styrelse. 
Stämman beslöt att för en tid av 2 år välja Patrick Walldén och Leif Nilsson. 

Kent M Andersson, (ordförande) och Åke Reichard, Per Tyrèn samt 
Michael Wäneskog (ledamöter) kvarstår till 2020 

§13. Val av Revisor. 
Stämman beslöt att för en tid av 1 år välja Håkan Rosander till revisor, samt för en tid av 1 år 
välja Kjell Lindahl till revisorssuppleant.  

§14.Val av Valberedning. 
Stämman beslöt att Styrelsen skall utgöra föreningens valberedning.  

§15. Övriga motioner. 
Inga övriga motioner har inkommit till stämman. 

§16. Avslutande av årsmötet. 

Ordförande avslutade årsmötet. 

Vid protokollet: Leif Nilsson  ________________________ 

Justeras: 

Kent M Andersson   ________________________ 

 
Åke Reichard  _________________________ 

Per Tyrén   _________________________  

 

 


