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Årsmöte i föreningen Upplands Väsby Promotion 2022-03-24

1. Mötets öppnande
Väsby Promotions verksamhetschef Camilla König Ekegren presenterade sig, öppnade mötet och
hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötesordförande valdes Mathias Bohman och till mötessekreterare Ana Jiménez.

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Till justerare valdes Niklas Nyström och Ragnar Kullander.

4. Fastställande av röstlängd
Närvaroförteckning godkändes som röstlängd.

5. Mötets behöriga utlysande
Mötet konstaterade att kallelse utsänts stadgeenligi.

6. Fastställande av föredragningslista
Utsänt förslag godkändes.

7. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2021
Camilla König Ekegren, verksamhetschef, Väsby Promotion, föredrog den verksamhetsberättelsen
som även finns tillgänglig på föreningens hemsida, samt presenterade årsbokslut för föreningen på en
övergripande nivå.

8. Föredragning av revisionsberättelse fOr 2021
Hans Bredberg, revisor, har godkänt årsbokslut för föreningen och Årsredovisning för dotterbolaget
Väsby & CO AB i sin helhet i enlighet med revisionsplanen. Revisorerna har funnit boksiuten att vara
bra dokumenterade och att inga felaktigheter förekommit som kräver justeringar. Ordningen i
redovisningen håller hög kvalitet. Revisor Hans Bredberg kunde ej närvara men representerades av
Erika Hed som meddelade att revisor tilistyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2021
Balans- och resultaträkning för 2021 fastställdes.

10. Beslut om ansvarsfrihet
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
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11. Fastställande av verksamhetsplan för 2022
Föreningens verksamhetschef föredrog verksamhetspianen för 2022, vilken även presenterats på
hemsidan och fastställdes av stämman.

12. Fastställande av budget och avgifter för 2022
Föreningens verksamhetschef presenterade budgeten för 2022, vilken fastställdes av stämman.

Styrelsens förslag till årsmötet var oförändrade avgifter, vilket godkändes av stämman.

13. Medlemsfdrslag eller förslag från styrelsen.
Inga förslag.

14. Fastställande av antal slyrelseledamöter och suppleanter.
Stämman fastställde antalet ordinarie ledamöter till nio, varav en ordförande och en vice ordförande,
och antalet suppleanter till tre. Därav har Upplands Väsby kommun en ordinarie och en suppleant i
styrelsen vilka de själva utser. Antalet styrelseledamöter och suppleanter är därmed samma antal som
föregående år.

Upplands Väsby kommun har utsett Per-Ola Lindahl, näringslivschef, till ledamot och Karin Hallgren,
kommunikationsdirektör, till suppleant för tiden till årsmöte 2023.

15. Val av ordförande
Niclas Nyström, sammankallande för valberedningen presenterade valberedningens förslag till ny
styrelse för 2022.

Följande val av styrelse för 2022 gjordes av årsmötet:

Till ordförande på ett år valdes Catrine Windh, Windh & Co AB.

16. Val av vice ordförande
Till vice ordförande på ett år valdes Daniel Ilic, Renew Service AB.

17. Val av halva antalet styrelseledamöter och suppleanter
Som ordinarie styrelseledamöter fram till årsmötet 2023, kvarstår UlfLindblad (Öhlins). Karin Sökare
(Husman Hagberg) och Johan Curman (Antuna Gård) till årsmötet 2023.

Nyval av Björn Hasseisten (Svea Fönster AB) och Carina Bergsten (Söderviksskolan) till ordinarie
ledamöter för två år till årsmötet 2024.

Till suppleanter valdes Anna-Lena Amehall (Online Marketing Sweden) och Peter Rooslien
Sifferkontoret till år 2023.

18. Val av en revisor och en revisorssuppleant
Till ordinarie revisor till och med 2022 valdes Hans Bredberg och Per-Olov Strand valdes som
revisorssuppleant, båda från Finnhammars Revisionsbyrå.
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19. Val av övriga funktionärer
Inga övriga val förrättades.

20. Val av valberedning (3 ledamöter)
Omval gjordes fram till årsmötet 2023 av Niclas Nyström STACK Infrastructure sammankallande.
Nyval gjordes av Peter Hansen (Hansen Caravan) och Sven-Erik Pettersson (S.E. Pettersson Invest
AB).

21. Övriga frågor
Peter Hansen och Steffen Kriebel tackades av för sina insatser som styrelseledamöter, likaså Maria
Helling och Elisabeth Kvanman som styrelsesuppleant.

Vinnaren av Väsby Promotion Award, Logiwaste AB, presenterades och uppvaktades.

Mathias Bohman
Ordförande

Justeras:

c
Niclas N tröm Ra ar Kullander
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