Å RSMÖTE FÖR B RANSCHFÖRENINGEN B IOKOL
S VERIGE
D AT U M
2016-04-22

P L AT S
CCC Karlstad

D E LT A GA R E
Sven Bernesson, Magnus Neldorin, Lars-Göran Olsson, Klas Wickman, Kurt Hansson,
Mattias Gustafsson.
§1. Val av ordförande och övriga funktionärer för mötet.
Orförande: Mattias Gustafsson
Protokollförare: Mattias Gustafsson
Justerare: Klas Wickman och Magnus Neldorin
§2. Upprättande av röstlängd genom kontroll av medlemskap samt granskning och
godkännande av ev. fullmakter.
Samtliga närvarande är medlemmar i föreningen.
§3. Frågan om stadgeenlig kallelse skett.
Enligt stadgarna skall kallellse nå medlemmarna max 1 månad innan och minst två
veckor innan årmötet. Kallelsen godkänns.
§4. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkänns.
§5. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse, med fastställande av
årsredovisningen.
Årsredovisningen 2015 uppläses av Mattias Gustafsson.
Revisionsbeättelse från revisorerna Sven Bernesson och Peter Danielsson uppläses
av Sven Bernesson.
Årsredovidningen och revisionsberättelsen fastställes.
§6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen ges ansvarsfrihet.
§7. Beslut om ev. arvoden och ersättningar till föreningens funktionärer.
 Ordförande, sekreterare och kassör har rätt att fördela 1000 kr sinsemellan
för telefonersättning och dylikt.
§8. Fastställande av antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen.
Ordinarie ledamöter: 5 st
Suppleanter: 1 st
§9. Val av ordförande i föreningen.
Mattias Gustafsson
§10. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen
Ledamöter: Kurt Hansson, Pernilla Larsson och Lars Hylander 1 år kvar. Per Ekstorm.
väljs på 2 år ytterligare. Nyval av Magnus Neldorin på 2 år.

Suppleanter: Folke Günther 1 år.
§11. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Revisorer: Sven Bernesson och Peter Danielsson på ytterligare 1 år.
Revisiorsuppleanter: Klas Wikman och Lars-Göran Olsson på 1 år.
§12. Ev. val av ombud till SERO samt förslag på styrelserepresentant i SERO:s styrelse
Per Ekstorm och vice styrelserepresentant Mattias Gustafsson på 1 år.
§13. Valberedning, antal ledamöter, val av dessa samt sammankallande.
Årsmötet beslutar välja Lotta Ek sammankallande, Tor Kihlberg och Lars-Göran
Olsson.
§14. Fastställande av årsavgiftens storlek
Årsavgiften blir densamma som tidigare.
Medlemsavgift för privatpersoner:
 50 kr för SERO medlem (icke avdragsgill årsavgift)
 200 kr exkl. SEROs tidning Förnybar Energi & Energieffektivisering (icke
avdragsgill årsavgift)
 350 kr inkl. SEROs tidning Förnybar Energi & Energieffektivisering (icke
avdragsgill årsavgift)
Medlems-/serviceavgift* för organisationer:
 1 000 kr för småkommuner/företag (avdragsgill serviceavgift 650kr)
 5 000 kr för medelstora kommuner/företag (avdragsgill serviceavgift
4 650kr)
 10 000kr för stora kommuner/företag (avdragsgill serviceavgift 9 650 kr)
Branschföreningen Biokol Sverige tillämpar en förtroendeprincip som innebär att
kommuner/företag själva bestämmer vilken avgiftsnivå de vill betala in.
Föreningen får ta emot sponsring.
* Föreningen beviljas momsbefrielse på serviceavgiften, i annat fall ska moms läggas
på eller ingå i serviceavgiften.
§15. Ärenden framlagda av styrelsen, förslag till verksamhetsplan och ev. budget.
Styrelsen får upprätta och ta belsut om verksamhetsplan och budget.
§16. Ärenden som väckts av medlemmar
Inga ärenden har väckts av medlemmar.
§17. Övriga ärenden som stämman beslutar uppta till behandling.
Tack Tor Kihlberg och Lotta Ek för tiden i styrelsen. Mattias köper en gåva till Lotta Ek
och Tor Kihlberg.
§18. Avslutning
Ordförande tackar för intresse och förklarar mötet avslutat.
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