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Lösenord till medlemssidorna: svef20140426frille 
 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 
 

Tid: Torsdag 27 maj 2021, kl. 17-19. (slussen öppnar 
16:30) 

Plats: Via Internet (Zoom) och telefon – Instruktioner 
skickas endast till de som anmäler sig. 

Anmälan via: https://forms.gle/Yn4iJF77aPQ8SJbq7 , 
e-post till kund@evigel.se eller ring till SVEF hos Gislaved 
Energi på 0340-650600. Ange namn, medlemsnummer 
och e-postadress i anmälan. 

Senaste anmälningsdatum: Tisdag 25/5. 
 

Kl. 16:30 Uppkopplingen öppnas 

Kl. 17:00 Årsmötet börjar 

Förslag till dagordning 

§1 Sammanträdets öppnande 
§2 Val av ordförande (ordf. utser sekreterare) och 

protokolljusterare 
§3 Fastställande av röstlängd 
§4 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig 

ordning och godkännande av dagordningen 
§5 Framläggande av årsredovisning 
§6 Framläggande av revisionsberättelse 
§7 Fastställande av resultat- och balansräkningarna 
§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
§9 Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt 

den fastställda balansräkningen 
§10 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna 

ärenden – Finns inga 
§11 I stadgeenlig ordning väckta motioner – Finns inga 
§12 Bestämmande av arvoden och andra ersättningar 

till de förtroendevalda i föreningen 
§13 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen enligt 

stadgarnas §16 
§14 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt 

stadgarnas §16 
§15 Val av revisorer och suppleanter enligt stadgarnas 

§20 
§16 Val av valberedning enligt stadgarnas §15 
§17 Information om verksamhet, ekonomi och 

framtidsplaner 
§18 Övriga frågor 
§19 Sammanträdet avslutas 

Specifikationer 
 
§12 Bestämmande av arvoden och andra ersättningar 
till de förtroendevalda i föreningen 

Valberedningen föreslår oförändrade ersättningsnivåer 
och regler, dvs KPI-indexuppräknat arvode under 2020 
med 2009 som basår och föregående år; 2020, som 
referens. 

Beloppen nedan är uttryckta i 2009 års penningvärde. 

• Fast ersättning till varje ordinarie styrelsemedlem är 7 
500:-/år i lön. Tjänstgörande suppleant erhåller 500:-
/styrelsemöte. Ordförande har dubbel, fast ersättning, dvs 
15 000:-/år i lön. 

• Rörlig ersättning för styrelsearbete - Varje 
styrelsemedlem ges årligen rätt att för styrelsearbete 
erhålla 150:-/tim som lön. 

• Av styrelsen godkänt och protokollfört arbete utöver 
ordinarie styrelsearbete (internt konsultarvode) arvoderas 
med lön 150:-/tim eller 300:-/tim till företag. 

• Samtliga funktionärer ersätts med samma rörliga belopp, 
dvs 150:-/tim som lön eller 300:-/tim till företag. 
 

§13 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen enligt 
stadgarnas §16 

Valberedningens förslag är sju ordinarie ledamöter och två 
suppleanter. 
 

§14 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt 
stadgarnas §16 

Valberedningen föreslår: 

Omval på 2 år (ordinarie): Hans Björkström, Tommy 
Göransson och Göran Ronsten. 

Nyval på 1 år (ordinarie): Jens Sperens (tidigare 
suppleant). 

Omval av suppleant på 1 år: Lars Andrén. 

Nyval av suppleant på 1 år: Börje Göransson (tidigare 
ordinarie). 

Följande styrelseledamöter har 1 år kvar: Olivia Andrén, 
Niclas Malmberg och Björn Wolgast. 
 

§15 Val av revisorer och suppleanter enligt stadgarnas 
§20 

Valberedningen föreslår omval av revisor Kjell Nilsson och 
revisorssuppleant Bengt Crafoord. 
 

§16 Val av valberedning enligt stadgarnas §15 

Styrelsen föreslår omval av ordinarie valberedning, dvs Eva 
Goës (sammankallande), Thomas Göransson och Lai Yin 
Stenqvist med Ann Kristin Schipper som suppleant.

 

 


