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1. Mötet öppnande
Föreningens ordförande Lars Ohlsén öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötesordförande valdes Johan Magnusson och till mötessekreterare
Gunilla Ridström.
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Till justeringsmän valdes Carl Curman och Anette Karlsson.
4. Fastställande av röstlängd
Närvoförteckning godkändes som röstlängd.
5. Mötets behöriga utlysande
Mötet konstaterade att kallelse utsänts stadgeenligt.
6. Fastställande av föredragningslista
Utsänt förslag till föredragningslista godkändes.
7. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2007
Föreningens ordförande föredrog den utdelade verksamhetsberättelsen samt balans och
resultaträkningen.
8. Föredragning av revisionsberättelse för 2007
Hans Bredberg föredrog revisionsberättelsen samt tillstyrkte att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2007
Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen för 2007.
10. Beslut om ansvarsfrihet
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
11. Fastställande av verksamhetsplan för 2008
Föreningens verksamhetschef föredrog den utdelade verksamhetsplanen för 2008,
vilken fastställdes av mötet.
12. Fastställande av budget och avgifter för 2008
Inga förslag från styrelsen på några förändringar av service- och medlemsavgiften.
Årsmötet fastställde att inga ändringar sker från 2008.
13. Medlemsförslag eller förslag från styrelsen.
Inga förslag.
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14. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
Årsmötet fastställde antalet ordinarie ledamöter till 9 och antalet suppleanter till 3,
inklusive en ordinarie och en suppleant som utses av Upplands Väsby kommun.
15. Val av ordförande
Till ordförande på ett år valdes Petra Urvegard, Swedbank.
16. Val av vice ordförande
Till vice ordförande på ett år valdes Micael Sahlén, ICA Kvantum Väsby Centrum
17. Val av halva antalet styrelseledamöter och suppleanter
Detta år visade det sig att hela styrelsen väljs under perioden 2008-2009. För att komma
i fas egen så att halva väljs på en annan period beslöts att de ordnarie ledamöter som
väljs om gör det tillälligt på ett år. Omval under 2008 gjordes av Catrine Windh, Wind
& Co, Bo Pahlén, Pahléns Fabriker och Kajsa Hjelte-Terve, Gästhemmet Edsby Slott.
Nyval som ordinarie ledamöter valdes Ulf Eriksson, Stockholms Universitet/
NyföretagarCentrum, Rolf Vikander, Siemens och Lena Lahti, Ficamera för perioden
2008-2009.
Till ordinarie representant för Upplands Väsby kommun har kommunen sedan tidigare
valt Björn Eklundh, kommundirektör, och till suppelant Görsta Norén, närings- och
utvecklingschef, för perioden 2007-2010.
Omval som suppleant valdes Karin Huttánus, TD-Kvalitetsutveckling tillfälligt på
endast ett år. Nyval som suppleant valdes Anders Hellman, Skanska Nya Hem för
perioden 2008-2009.
18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Till ordinarie revisorer till och med 2007 valdes Hans Bredberg, Finnhammars och
Anna Lundborn-Bengtsson, KPMG.
Till revisorssuppleanter till och med 2007 valdes Ola Spinnars, Finnhammars och Patrik
Israelsson, KPMG
19. Val av övriga funktionärer
Inga övriga val förrättades.
20. Val av valberedning (3 ledamöter)
Till ny valberedning valdes Lars Ohlsén, AffärsutvecklingsCentrum, sammankallande,
Carl Curman, Antuna Gård och Birgitta Ljungberg, Rationell Redovisning i Väsby.
21. Övriga frågor
Björn Eklundh föreslog årsmötet att fatta beslut om att något styrelsearvode till
ordförande inte skulle utgå. Detta är i linje med den ursprungliga tanken med UVP där
såväl styrelsens ordförande som övriga ledamöter deltar i styrelsearbetet rent ideellt. Att
vi under de senaste fyra åren betalt ut ett styrelsearvode till ordförande hänger samman
med att styrelsens ordförande under denna period bidraget till den strategiska
utvecklingen av verksamheten. Nu går vi in i en genomförandefas och bedömmer att
styrelsens ordförande inte behöver lägga ner lika mycket tid.
Beslut: Årsmötet fattade beslut enligt förslaget, dvs inget arvode ska betalas ut till
styrelsens ordförande eller övriga ledamöter under kommande period.
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Björn Eklundh och Petra Urvegard tackade avgående ordförande Lars Ohlsén för hans
stora engagemang. Det har varit roligt, lärorikt och utvecklande för oss i styrelsen att
arbeta med dig uttryckte de. Tillsammans har vi åstadkommit någonting som vi nu kan
jobba vidare utifrån.
Ordförande Lars Ohlsén framförde å sin sida ett stort tack till avgående styrelseledamöterna Hans Carlsson, Siemens och Carl Curman, Antuna Gård och tackade för ders
engagemang och insatser i styrelsen. Samtidigt framförde han ett stort tack till Susanne
Boije, Scandic, som också avgått ur styrelsen, men som inte kunde närvara idag.
Petra Urvegard tackade för förtroendet att bli vald som ny ordförande och betonade att
hon kommer att ta vid det arbete som har genomförts. Delaktighet tar hon med sig på
resan liksom att arbeta för att genomföra det vi är överens om i utvecklingsstrategin för
att sätta Väsby på kartan.
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