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KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 

Medlemmarna i Virkesmätningskontroll VMK ek för, org.nr 789200-4461, kallas härmed till 
årsstämma torsdagen den 21 april 2022, kl. 15.30–16.00. Årsstämman hålls i föreningens lokaler, 
Dragarbrunnsgatan 35 i Uppsala. Inregistrering startar kl. 15.00. 

Föranmälan 

Medlem som önskar delta vid årsstämman ska föranmäla sig per epost till 
hakan@virkesmatningskontroll.se senast den 11 april 2022. Av anmälan ska framgå vilken 
medlem som anmälan avser och vem som företräder medlemmen vid föreningsstämman. 

Medlem som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, undertecknad och daterad 
fullmakt för ombudet. Kopia av fullmakt och eventuella behörighetshandlingar skickas till 
föreningen i samband med föranmälan eller medtages till stämman. Fullmaktsformulär framgår 
av Bilaga A. 

Frågor 

Eventuella frågor angående årsstämman ställs till Håkan Rönnbäck per epost, adress 
hakan@virkesmatningskontroll.se. 

Fusion mellan Biometria och VMK 

Styrelserna för Biometria ek. för. och Virkesmätningskontroll VMK ek. för. har upprättat en 
gemensam fusionsplan som undertecknades den 22 december 2021 (bilaga B). Fusionsplanen 
innebär i korthet att Biometria övertar VMK:s samtliga tillgångar och skulder (s.k. absorption) 
och att VMK upplöses utan likvidation. I samband med fusionen blir medlemmarna i VMK 
medlemmar i Biometria och kommer att gottskrivas sitt insatskapital i VMK till nominellt värde 
i Biometria. Eventuella överinsatser som uppkommer i samband med fusionen kommer att 
regleras i anslutning till Biometrias första årsstämma efter genomförd fusion. Fusionen beräknas 
kunna vara genomförd kring månadsskiftet augusti/september 2022. 

Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 19 januari 2022. Syftet med Årsstämman är 
att, utöver sedvanliga beslut, besluta om godkännande av fusionsplanen (kan endast godkännas 
i registrerad lydelse). För giltigt beslut krävs biträde av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande 
medlemmarnas aktuella röstetal. 

Förslag till föredragningslista 

1) Stämman öppnas 
2) Val av ordförande och justeringspersoner för stämman samt anmälan av styrelsens val av 

protokollförare 
3) Anteckning av närvarande och justering av röstlängd 
4) Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 
5) Fastställande av arbetsordning och föredragningslista för stämman 
6) Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse 
7) Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 
8) Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust 
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter enligt den fastställda redovisningen 
10) Fråga om ersättning till styrelse och revisorer 
11) Val av ledamöter i styrelsen jämte personliga suppleanter 
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12) Val av ordförande och ledamöter i VMK-nämnden jämte suppleanter 
13) Val av revisorer jämte eventuella revisorssuppleanter 
14) Redovisning av fusionsplan 
15) Godkännande av fusionsplan 
16) Stämman avslutas 

Förslag till beslut 

Punkt 2 – Val av ordförande och justeringspersoner för stämman samt anmälan av styrelsens 
val av protokollförare 
Stämman föreslås välja Lennart Rådström till ordförande, Helena Sandström Wallin och Ingela 
Ekebro att jämte ordförande justera protokollet. Styrelsen har utsett Håkan Rönnbäck till 
protokollförare vid stämman. 

Punkt 8 – Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att till förfogande förlust, -1 657 897 kronor, tillsammans med tidigare förlust, 
-319 960 262 kronor, överförs i ny räkning varefter den sammanlagda ansamlade förlusten 
uppgår till -321 618 159 kronor. 

Punkt 10 – Fråga om ersättning till styrelse och revisorer 
Valberedningen föreslår att arvodet under kommande verksamhetsår ska uppgå till 1,5 
prisbasbelopp för styrelsens ordförande, för ordinarie ledamöter 0,5 prisbasbelopp och för 
suppleanter 0,5 prisbasbelopp. 

Vidare föreslås att ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning. 

Punkt 11 – Val av ledamöter i styrelsen jämte suppleanter 
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter jämte två 
suppleanter. 

Föreslås omval av Lennart Rådström (gemensamt nominerad av nominerande organisationer) 
till ordförande i styrelsen för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 

Föreslås omval av Jan Gustafsson och Olle Hagman till ordinarie ledamöter och Kristian Areskog 
till suppleant (nominerade av Skogsindustrierna, Sågverksföreningarna och Energiföretagen) för 
tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 

Föreslås omval av Bengt Algotsson och Mikael Eliasson till ordinarie ledamöter och en vakant 
post som suppleant (nominerade av LRF Skogsägarna och Sveaskog) för tiden intill slutet av nästa 
ordinarie föreningsstämma. 

Punkt 12 – Val av ordförande och ledamöter i VMK-nämnden jämte suppleanter 
Stämman föreslås besluta att inte utse VMK-nämnd i särskild ordning utan istället besluta att 
styrelsens uppdrag ska omfatta det uppdrag som åligger VMK-nämnden enligt gällande 
arbetsordning. 

Punkt 13 – Val av revisorer jämte eventuella revisorssuppleanter 
Valberedningen föreslår att föreningen ska ha ett auktoriserat revisionsbolag som revisor samt 
en revisorssuppleant.  

Vidare föreslås omval av KPMG AB till auktoriserat revisionsbolag med Thomas Nielsen som 
huvudansvarig revisor och Camilla Edelbrink som revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa 
ordinarie föreningsstämma. 
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Punkt 15 – Godkännande av fusionsplan 
Stämman föreslås godkänna den av Biometria och VMK gemensamt upprättade fusionsplanen 
daterad den 22 december 2021. 

Tillhandahållande av handlingar 

Föreningens årsredovisning och revisorns berättelse för räkenskapsåret 1 januari 2021 – 31 
december 2021 samt fullständig fusionsplan inkl. bilagor hålls tillgängliga hos föreningen senast 
två veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna kan beställas kostnadsfritt av medlem som 
så begär med angivande av postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på 
föreningens hemsida (www.virkesmatningskontroll.se). 

Behandling av personuppgifter 

För information om föreningens behandling av personuppgifter hänvisas till föreningens 
integritetspolicy, tillgänglig på föreningens hemsida (www.virkesmatningskontroll.se). 

 

Uppsala den 10 mars 2022 

På uppdrag av styrelsen för Virkesmätningskontroll VMK ek för 

 

 

Håkan Rönnbäck 

http://www.virkesmatningskontroll.se/
http://www.virkesmatningskontroll.se/


Bilaga A 

 

FULLMAKTSFORMULÄR 
 

Härmed befullmäktigas 

 

_____________________________________________________________________________ 

att vid årsstämman den 21 april 2022 i Virkesmätningskontroll VMK ek för, org.nr 789200-4461, 
företräda oss och utöva vår rösträtt. Fullmakten innefattar även befogenhet att verkställa 
anmälan för deltagande vid föreningsstämman. 

 

Ort: _______________, datum: _______________ 

 

 

______________________________ 

Medlem 

 

______________________________ 

Underskrift 

 

______________________________ 

Namnförtydligande  

 

Kopia av fullmakt och eventuella behörighetshandlingar skickas till föreningen med e-post till 
hakan@virkesmatningskontroll.se i samband med föranmälan eller medtages till stämman. 
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Bilageförteckning 

 

Följande bilagor tillhandahålls senast två veckor innan årsstämman på föreningens 
hemsida (www.virkesmatningskontroll.se): 

 

Bilaga B Röstlängd 

Bilaga C Årsredovisning VMK 2021 

Bilaga D VMK:s verksamhetsberättelse 2021 

Bilaga E Revisionsrapport 2021 

Bilaga F  Kopia av fusionsplan 

Bilaga G Revisorsyttrande över fusionsplan (undertecknat 2021-12-29) 

Bilaga H  Årsredovisningar för VMK 2018-2020 

Bilaga I  Årsredovisningar för Biometria för 2018-2020 
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