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1. Mötet öppnande 
Föreningens ordförande Petra Urvegard 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 Rolf Vikander. 
 
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. Medlemsförslag eller förslag från styrelsen 
Extra föreningsmöte var påkallat av styrelsen för att medlemmarna skulle få möjlighet 
att ta ställning till de fyra beslutspunkterna kring stålträd och LED-skärmar utefter 
E4:an. Beslutsunderlaget, utdrag ut protokoll från 2009-12-11, punkt 3, hade skickats 
till samtliga medlemmar tillsammans med kallelsen.  
 
Gunilla Ridström presenterade projektet och styrelsens förslag till beslut kring stålträdet 
i InfraCity och LED-skärmar. Efter önskemål från deltagarna presenterade hon också en 
ekonomisk kalkyl för hur mycket intäkter som projektet beräknas generera till det 
nybildade dotterbolaget och hur mycket avkastning som kan påräknas till UVP. 
 
Innan deltagarna tog beslut i ärendet gavs Roland Storm,  STORM Communication, 
möjlighet att presentera ett tilläggsförslag i form av ett yrkande om att föreningsmötet 
beslutar om ett tillägg till beslutsunderlaget från UVPs styrelse om att: 
 
- ge UVP´s styrelse i uppdrag att utreda kostnader och förutsättningar för ett vikingaskepp 

som ett alternativ till stålträdet som fundament för LED-skärmen i InfraCity. 
 

Efter en allmän diskussion ställde ordförande frågan om medlemmarna var beredda att 
gå till beslut om styrelsens huvudförslag, vilket han fick ett bifall för. 

 
Beslut: Årsmötet fattade beslut kring styrelsens huvudförslag utifrån utsänt 
beslutsunderlag. 
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Därefter ställe ordförande frågan om medlemmarna önskade att Roland Storms 
tilläggsförslag skulle läggas till huvudförslaget från UVPs styrelse. 
 
Beslut: Medlemmarna avslog förslaget. 

 
8. Övriga frågor 
Inga övriga frågor ställdes av deltagarna. 

 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Gunilla Ridström    Johan Magnusson 
 
Justeras: 
 
 
Carl Curman     Rolf Vikander 


