
 

 

Protokoll från årsmöte i Majorna Älvsborgs företagarförening 2013-04-17.  

Mötet inleds med att kvällens värd Walter Ruth hälsar oss välkomna till konstnärernas 
kollektivverkstad (KKV) i Klippans kulturreservat. Därefter hålls ett formellt årsmöte enligt fastställd 
dagordning: 

§1 Raimo Lindström väljs till ordförande för mötet. 
 
§2 Styrelsen har valt Kajsa Mägi som protokollförare. 
 
§3 George Söderberg och Raimo Sköld väljs till justeringsmän. 
 
§4 Det beslutas att mötet är utlyst i behörig ordning, kallelse har gått ut minst 2 veckor före ordinarie 
årsmöte. 
 
§5  Närvarolista beslutas utgöra röstlängd. 
 
§6 Verksamhetsberättelsen föredras av Björn Lager och bilägges detta protokoll 
 
§7 Raimo Lindström redogör för föreningens ekonomi avseende år 2012.  Totala intäkter uppgick till 
136 tkr och årets resultat blev 37 tkr. Föreningens tillgångar är bokförda till 275 tkr och det egna 
kapitalet uppgår till 181 tkr.  
 
§8 Revisionsberättelsen föredras av Claes Leksjö som också föreslår ansvarsfrihet för styrelsen 
avseende det gångna året. 
 
§9 Mötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§10 Mötet beslutar att ge ordföranden 10 tkr i arvode för sitt uppdrag i föreningen, i övrigt utgår 
ingen ekonomisk ersättning till styrelseledamöter.  
 
§11-13 Mötet antar valberedningens förslag för val av styrelse: 
 
Ordförande Björn Lager  omval på 2 år 
Ledamot Kajsa Mägi  omval på 2 år 
Ledamot Mikael Olin  omval på 2 år 
Ledamot Ewa Vasilis  omval på 2 år 
Suppleant Jessica Nilsson  nyval på 2 år 
 
I styrelsen kvarstår också ledamot Anders Berne och suppleant Chatarina Svensson båda valda på 2 
år vid årsmöte 2012. 
 
 
 
 



Till övriga funktioner utses: 
 
Valberedning Jerker Dellblad  omval på 1 år 
Valberedning Amie Henriksson omval på 1 år 
Revisor Åke Matsson  omval på 1 år 
Revisor Claes Leksjö  omval på 1 år 
Revisorssuppleant Amie Henriksson omval på 1 år 
Revisorssuppleant Eva Olin  omval på 1 år 
Ekonomiansvarig Anita Lindström omval på 1 år 
Webbansvarig Carina Sundbö  omval på 1 år 
  
 
Inga motioner hade inkommit till mötet.  

Mötet avslutas med traditionsenligt med att föreningen i samarbete med rotary i Majorna 
presenterar och delar ut pris till årets företagare.  I år tilldelas priset Jonas Olsson som driver 
företaget Möbelverket. Han får priset för sin kompetens inom yrkesområdet och för sina fantastiskt 
fina produkter. 

Efter mötet bjuds vi på en mycket trevlig och intressant rundvandring i konstnärsverkstaden under 
ledning av Walter Ruth.  

Kvällen avslutas med god soppa och goda drycker, kaffe och dessert. Till maten får vi också lyssna till 
Göteborgs stads nya företags lots, Sam Friberg som vill förenkla kontakterna mellan företagarna och 
kommunen. 
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