
Protokoll föreningsstämma Virkesmätningskontroll VMK ek för
Datum

2021-05-28

Tid

15.30-16.00

Plats

Teams/Iturgors kontor Klostergatan 2, 
Uppsala

Ärende

1. Stämman öppnas

Lennart Rådström öppnade stämman. Det noterades att styrelsen beslutat att medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt

genom poströstning även om det inte anges i föreningens stadgar. Beslutet fattades med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga

åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att begränsa antalet fysiska deltagare vid

stämman. Poströstande medlemmar erbjöds även möjlighet att följa stämman live via Microsoft Teams.

2. Val av ordförande och justeringspersoner för stämman samt anmälan av styrelsens val av protokollförare

Beslutades enhälligt att välja Magnus Norrby till stämmans ordförande och Ingela Ekebro till att jämte ordföranden justera

protokollet. Noterades att styrelsen anmält Helena Sandström Wallin till protokollförare.

3. Anteckning av närvarande och justering av röstlängd

Beslutades enhälligt att upprätta en närvaroförteckning enligt nedan vilken upptar samtliga medlemmar som inkommit med

poströster inom föreskriven tid och medlemmar som deltog fysiskt vid stämman och att närvaroförteckningen kompletterad med

aktuella röstetal skulle utgöra röstlängd.

Närvarande medlemmar

Köpare/Säljare

Namn Företag Antal röster

Magnus Norrby    Sågverken Mellansverige service AB 75 832

Ingela Ekebro Biometria ek för 1

Patrik Jonsson Skogsägarna Norra Skog ek för 66 508

Jörgen Bendz SCA Skog AB 242 066

Totalt antal röster närvarande 384 407

Övriga deltagare

Helena Sandström Wallin Biometria ek. för.

Håkan Rönnbäck VMK 

Lennart Rådström VMK

Jacob Granberg VMK

Jörgen Bendz SCA Skog AB

 

4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
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Beslutades enhälligt att stämman sammankallats i behörig ordning.

5. Fastställande av arbetsordning och föredragningslista

Beslutades enhälligt att fastställa arbetsordningen och föredragningslistan såsom dessa presenterats i kallelsen till stämman.

6. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse

Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse för räkenskapsåret 1 januari 2020 – 31 december 2020 presenterades.

7. Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning

Beslutades enhälligt att fastställa balansräkningen och resultaträkningen såsom dessa presenterats i föreningens

årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2020 – 31 december 2020.

8. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust

Beslutades enhälligt att till förfogande förlust, -837 421 kronor, tillsammans med tidigare förlust, -239 877 332 kronor, skulle

överföras i ny räkning varefter den sammanlagda ansamlade förlusten uppgick till -240 714 753 kronor.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter enligt den fastställda redovisningen

Beslutades enhälligt att bevilja var och en av styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för perioden 1 januari 2020 – 31 december

2020 enligt revisorns uttalande.

10. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer

Beslutades att följande arvodesbelopp ska gälla under kommande verksamhetsår:enhälligt 

Ordförande: 1,5 prisbasbelopp

Ordinarie ledamöter: 0,5 prisbasbelopp

Suppleanter: 0,5 prisbasbelopp  

Auktoriserat revisionsföretag erhåller ersättning enligt löpande räkning. 

 

11. Val av ledamöter i styrelsen jämte eventuella suppleanter

Beslutades enhälligt:

1. att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter jämte två suppleanter;

2. att välja Lennart Rådström till ordförande i styrelsen för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma; och

3. att välja följande personer till ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen för tiden intill slutet av nästa ordinarie

föreningsstämma:

Ordinarie Suppleant

Jan Gustafsson Kristian Areskog

Olle Hagman Vakant

Bengt Algotsson  

Mikael Eliasson  

12. Val av ordförande och ledamöter i VMK-nämnden jämte suppleanter

Beslutades enhälligt att inte utse VMK-nämnd i särskild ordning utan i stället besluta att styrelsens uppdrag ska omfatta det

uppdrag som åligger VMK-nämnden enligt gällande arbetsordning.

13. Val av revisorer jämte eventuella revisorssuppleanter

Beslutades enhälligt att utse KPMG AB till föreningens auktoriserade revisionsbolag med Thomas Nielsen som huvudansvarig

revisor och Camilla Edelbrink som revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

14. Stämman avslutas

Noterades att inga övriga ärenden skulle behandlas vid stämman varefter ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade

föreningsstämman avslutad.

  2021-06-01 04:30:38 UTCSignerat 1923777 2 / 4Oneflow ID Sida



 

  2021-06-01 04:30:38 UTCSignerat 1923777 3 / 4Oneflow ID Sida



Deltagare

  VIRKESMÄTNINGSKONTROLL VMK EK FÖR 789200-4461 Sverige

Signerat med E-signering

Helena Sandström Wallin

helena.sandstrom.wallin@biometria.se

2021-05-31 17:25:35 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 INGELA EKEBRO Sverige

Signerat med E-signering

Ingela Ekebro

ingela.ekebro@biometria.se

2021-06-01 04:30:38 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 MAGNUS NORRBY Sverige

Signerat med E-signering

Magnus Norrby

magnus.norrby@iturgor.se

2021-05-31 18:13:12 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-05-3117:25:26
                    Helena Sandström Wallin på Virkesmätningskontroll VMK ek för skapade avtalet och bjöd in Ingela Ekebro, Magnus Norrby.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-05-3117:25:35
                    Helena Sandström Wallin på Virkesmätningskontroll VMK ek för signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-05-3118:12:33
                    Magnus Norrby öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-05-3118:13:12
                    Magnus Norrby signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-06-0104:28:30
                    Ingela Ekebro öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-06-0104:30:38
                    Ingela Ekebro signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-06-0104:30:38
                    Alla undertecknare i Virkesmätningskontroll VMK ek för, Ingela Ekebro och Magnus Norrby har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/1923777/b2178ccbed2694d55a724bfd82056585053cb300/?asset=verification.pdf

