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  Årsstämma 11 april 2018 
Hindås Företagare ek. för. (Org nr 769624-4578) 

 
 

1. Mötet öppnades och Richard Eggen önskade alla välkomna.  
2. Till ordförande för årsstämman valdes Richard Eggen, till protokollförare valdes Mette 

Waldrop. 

3. Röstlängden godkändes av mötet.  
4. Till justerare valdes Eva-Lena Waldenström och Siv Kellgren.  

5. Mötet ansåg att stämman hade utlysts i behörig ordning enligt stadgarna.  
6. Dagordningen för mötet fastställdes och föregående års protokoll lades till handlingarna. 
7. Styrelsens årsredovisning gick ut per mejl till medlemmarna tillsammans med kallelsen till 

årsstämman. 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse finns med i årsredovisningen och presenterades i tillägg av 

Richard Eggen i form av bildspel och berättelser från aktiviteter som ägt rum under 2017. 
9. Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen och låta vinsten föras vidare i 

löpande räkning.  

10. Revisionsberättelsen lästes upp av Cecilia Berg.  
11. Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. 

12. Inga motioner hade inkommit. 
13. Arvode till styrelseledamöter och revisorer beslutades till oförändrat 0 kr. 
14. Mötet beslutade att medlemsinsatsen för ny medlem 100 kr samt marknadsföringsavgiften för 

kommande verksamhetsår 200 kr förblir oförändrade. 

15. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av 5 styrelseledamöter samt högst 3 styrelsesuppleanter.  
16. Mötet följde valberedningens förslag och valde: 

• Richard Eggen – ordförande på 1 år 
• Kent Gading – kassör på 2 år 
• Mattias Bergström – ledamot på 1 år 
• Kommunens representant Fredrik Olsson – på 1 år 
• Siv Kellgren – suppleant på 1 år 
• Johan Olsson – suppleant på 1 år 

 
Tidigare valda, kvar på 1 år till nästa stämma 2019 

• Heli Gading – vice ordförande  
• Mette Waldrop – sekreterare  
• Eva-Lena Waldenström – suppleant 
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17. Till revisorer valdes: 
• Nasser Asskaravi – på 1 år 
• Cecilia Berg – på 1 år 

18. Mötet beslutade att välja följande valberedning: 

• Anders Fors – sammankallande 
• Richard Eggen 

 
19. Övriga ärenden – inga.  

20. Stämmoprotokollet hålls tillgängligt enligt stadgarna och publiceras på hemsidan. 
21. Mötet avslutades av ordförande Richard Eggen.  
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Richard Eggen Mette Waldrop 

Ordförande för mötet Sekreterare för mötet 

______________________________________ ______________________________________ 
Eva-Lena Waldenström Siv Kellgren 
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