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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 Anders Hellman och Kenneth Hedman. 

 

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 2009 

Föreningens ordförande föredrog den utdelade verksamhetsberättelsen samt balans och 

resultaträkningen.  

 

Gunilla Ridström påpekade att under året har även samarbete med Arlandakommunerna 

ägt rum, vilket borde finnas med under regional samverkan i årsberättelsen. 

 

8. Föredragning av revisionsberättelse för 2009 

Föreningens ordförande läste upp revisionsberättelsen och meddelande att revisorerna, 

som var förhindrade att närvara, framfört att det är bra ordning på räkenskaperna och att 

de tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2009 

Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen för 2009. 

 

10. Beslut om ansvarsfrihet 

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

11. Fastställande av verksamhetsplan för 2010 

Föreningens verksamhetschef föredrog den utdelade verksamhetsplanen för 2010. 

Verksamhetsplanen fastställdes av mötet. 

 

12. Fastställande av budget och avgifter för 2010 
Föreningens verksamhetschef presenterade budgeten för 2010 som bygger på 

oförändrade avgifter. Årsmötet fastställde budgeten för 2010. 
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13. Medlemsförslag eller förslag från styrelsen. 
Föreningens ordförande presenterade styrelsens förslag på redaktionella justeringar av 

föreningens stadgar vilka skickats ut till samtliga medlemmar tillsammans med 

dagordningen. Eftersom justeringarna anses vara av redaktionell karaktär tog de 

närvarande medlemmarna beslut om att dessa justeringar kan godkännas av årsmötet 

utan att något ytterligare beslut krävs av ytterligare ett årsmöte. 

 

Årsmötet fastställde de föreslagna åtgärderna med smärre justeringar av §2 och §5.  De 

nya stadgarna bifogas protokollet.  

 

14. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter. 

Årsmötet fastställde antalet ordinarie ledamöter till nio och antalet suppleanter till tre, 

inklusive en ordinarie och en suppleant som utses av Upplands Väsby kommun. 

 

15. Val av ordförande 

Valberedningens ordförande presenterade valberedningens mål för det egna arbetet. 

Utifrån dessa hade valberedningen tagit fram förslag till styrelse och revisorer för 2010 

vilka presenterades av valberedningens ordförande. 

 

Följande val av styrelse för 2010 gjordes av årsmötet. 

 

Till ordförande på ett år valdes Micael Sahlén, ICA Kvantum Väsby Centrum. 

 

16. Val av vice ordförande 
Till vice ordförande på ett år valdes Rolf Vikander, Siemens. 

 

17. Val av halva antalet styrelseledamöter och suppleanter 
Omval som ordinarie ledamot för en tvåårsperiod fram till årsmötet 2012 gjordes av 

Anders Hellman, Skanska. Ethel Capelle, Scandic Hotels valdes in som ordinarie 

ledamot till årsmötet 2011. 

 

Nyval som ordinarie ledamöter för en tvåårsperiod fram till årsmötet 2012 gjordes av 

Bengt Bengtsson, Företagarna Upplands Väsby. 

 

Nyval som suppleant för en tvåårsperiod fram till årsmötet 2012 gjordes Anita 

Magnusson, Blomsterpinglan och Jan Hedberg, Väsbyhem. 

 

18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

Till ordinarie revisorer till och med 2011 valdes Hans Bredberg, Finnhammars och 

Anders Skeppstedt, KPMG. 

 

Till revisorssuppleanter till och med 2011 valdes Ola Spinnars, Finnhammars och Patrik 

Israelsson, KPMG 

 

19. Val av övriga funktionärer 

Inga övriga val förrättades. 

 

20. Val av valberedning (3 ledamöter) 
Omval gjordes fram till nästa årsmötet av nuvarande valberedning Lars Ohlsén, 

AffärsutvecklingsCentrum, sammankallande, samt Carl Curman, Antuna Gård.  

Nyval skedde av Tove Wachsmann, Ove Ahlström Konsult. 
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21. Övriga frågor 
Björn Eklundh tackade avgående ordförande Petra Urvegard för hennes nio år i 

styrelsen och speciellt de sista två åren som ordförande. Han lyfte speciellt fram hennes 

insatser när det gäller att skapa ordning i styrelsearbetet och engagemanget för att skapa 

delaktighet, verkstad och öppenhet. Under hennes år som ordförande har flera viktiga 

frågor satt avtryck i UVPs fortsatta utveckling, bl a varumärkesarbetet, E4-trädet med 

elektroniska skyltar och pressen på kommunen för att öka takten på bostadsbyggandet. 

 

Petra passade också på att tacka ej närvarande avgående styrelseledamöterna Göran 

Alfheim, Advokatfirman Göran Alfheim, och Ulf Eriksson, NyföretagarCentrum / 

Excelerando för deras insatser i styrelsearbetet.  

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Gunilla Ridström    Johan Magnusson 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Ander Hellman    Kenneth Hedman 


