
Mälaröarnas företagareförening 

Protokoll från årsmöte 2014-05-07 på Svartsjö slott 
 
a) Öppnande 

Mötet öppnades 

 

b) Upprättande av förteckning över de närvarande medlemsföretag 

HT Metalltryck, ERA, Ewa Bohman Ottosson, Edoctum, Swedbank, Ingemar Hertz 

Nyvana, Salabim Communication, Svartsjö slottskontor, ICA Skå, Prästnibble skräphämtare, Svenska kyrka Ekerö, 

Mälarö träningsverk, JB Informationsteknik 

 

c) Frågan om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse 

Ja. 

 

d) Val av ordförande för mötet 

Till mötets ordförande valdes Ingemar Hertz 

 

e) Val av justeringsmän utöver ordförande 

Till justeringsman valdes Fredrik Rindås, ICA Skå 

 

f) Val av sekreterare för mötet 

Till sekreterare valdes Janne Persson, Salabim Communication 

 

g) Fastställande av dagordningen 

Fastställdes. 

 

h) Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning 

Ordförande Joakim Becker berättade om verksamheten under året som till stor del präglats av 40-årsjubileet som gick av 

stapeln i augusti 2013. Han berättade även om styrelsens förnyelsearbete och hur föreningen nu har anlitat en 

marknadsassistent (Ewa Bohman Ottosson) som ska hjälpa till med kommunikationen. Joakim gick även igenom de ToK-

träffar föreningen har haft under året, samt berättade om den medlemsundersökning som genomförts i början av 2014 för 

att få reda på vad medlemmarna önskade när det gäller träffar. Resultatet var att medlemmarna önskade färre träffar, men 

med högre kvalitet – t.ex. mer påkostade föreläsningar. 

 

i) Revisionsberättelsen 

Revisor Gunnar Pihl gick igenom revisionsberättelsen och konstaterade att det har spenderats en del pengar under året – 

främst på det påkostade och uppskattade 40-årsjubileet. Till detta hör också att en jubileumsfond med avsatta medel har 

upplöst. Ekonomin är i god ordning. 

 

j) Fastställande av balans- och resultaträkning 

Fastställdes. 

 

k) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen gavs ansvarsfrihet. 

 

l) Val av ordförande på ett år 

Till ordförande valdes Joakim Becker 

 

m) Val av övriga ledamöter på två år 

Till ledamöter valdes Therese Sjöstedt, Alvar Kårfors och Anders Ulfsborn som också är föreningens kassör 



 

n) Återval och/eller fyllnadsval till styrelsen. 

- 

 

o) Val av revisorer och revisorssuppleanter på ett år 

Till revisorer valdes Gunnar Pihl och Andreas Säflund 

 

p) Val av valberedning på ett år 

Till valberedningen valdes Annika Thörnlund och Birgitta Steenhouwer 

 

q) Fastställande av inträdes- och årsavgift 

Gällande medlemsavgift kvarstår – 1200:- 

 

r) Fastställande av arvode till styrelsen 

Gällande arvoden kvarstår – ordförande 8000:-/år, ledamöter 4000:-/år. Förutsättningen för detta arvode är att 

ledamoten/ordföranden deltar vid minst hälften av årets styrelsemöten. I annat fall halveras beloppen. 

 

s) Övriga frågor 

Frågor som togs upp gällde bl.a. cykellopp och mässa. Styrelsen bad att få återkomma i dessa ärenden. 

 

t)  Avslutning 
Mötet avslutades 
 


