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Tid  1 april 2014 
Plats  Scandic Hotel Skellefteå  
Närvarande  34 medlemmar 
  
  § 1  
Årsmötets öppnande  Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande 

välkomna och förklarade mötet öppnat.   

 
  § 2  
Val av mötesordförande Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. 

 
  § 3  
Styrelsens anmälan av 

sekreterare  
Anmäldes att styrelsen utsett Ulf Borgström till sekreterare för 

årsmötet. 

 

 § 4 

Årsmötets behöriga 

utlysande 
Befanns årsmötet vara behörigt utlyst. 

  § 5  
Fastställande av röstlängd  Beslöts, att som röstlängd använda närvarolistan som ifylldes 

under mötet. 

 

  § 6  
Val av två justeringsmän Valdes Börje Bredahl och Håkan Andersson, att jämte 

ordföranden justera protokollet. 

 

  § 7  
Fastställande av dagordning Fastställde årsmötet utsänd dagordning utan ändringar. 

 
  § 8  
Styrelsens framläggande av 

redovisningshandlingar 
Redogjorde ordföranden för förvaltningsberättelsen. Föredrog 

vidare ordföranden redovisningshandlingarna. 

Beslöts, att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen 

till handlingarna. 

 
  § 9  
Föredragning av 

revisionsberättelse 
Redogjorde Bengt Mårtensson för revisionsberättelsen.  

Beslöts, att med godkännande, lägga revisionsberättelsen till 

handlingarna. 

 
  § 10  
Fastställande av resultat- och 

balansräkning för 

verksamhetsåret 2013  

Beslöts, att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning 

till 1.170 987,55 kronor 

Beslöts, att överföra årets underskott, 162 109,28 kronor 

i ny räkning. 

Beslöts att med godkännande lägga resultat- och balansräkning 

till handlingarna. 
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  § 11  
Fråga om ansvarsfrihet för 

styrelsen 
Beslöts, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 

januari 2013 – 31 december 2013. 

 

  § 12  
Fastställande av ersättning 

till styrelseledamöter och 

revisorer 

Beslöts att  

 ordföranden erhåller 15 000 kronor. 

 kassör och sekreterare erhåller 12 000 kronor 

 revisorena (interna) erhåller 300 kronor var 

Reseersättning tillkommer. 

 
  § 13  
Val av styrelseledamöter 

varav en ordförande, en vice 

ordförande, en kassör, en 

sekreterare samt en 

suppleant 

Beslöts att välja följande styrelseledamöter 

för en tid av 1 år (till nästa års årsmöte) 

 Jan-Olof Ödahl 

 Lars Moberger 

 Ulf Borgström som suppleant 
 

Beslöts att välja följande styrelseledamöter 

för en tid av 2 år (till årsmötet 2016) 

 Ola Larsson 

 Anna Arnadottir 

 Pehr-Eric Pehrsson 
 

Valdes till 

 Ordförande Lars Moberger 

 Vice ordförande Anna Arnadottir 

 Kassör Pehr-Eric Pehrsson 

 Sekreterare Ulf Borgström 

 
 § 14 

Val av två internrevisorer Valdes 

 Bengt Mårtensson för 2 år 

 Nils Nilsson för 1 år 

 

 § 15 

Val av ledamöter till 

valberedningen varav en 

sammankallande 

Valdes 

 Bengt Palmqvist 

 Thore Bengtsson 

 Birgitta Sjögren 

Bengt Palmqvist är sammankallande 

 

 § 16 

Fastställande av årsavgift 

och eventuell annan avgift 

Beslöts att årsavgifterna skall vara 

 600 kronor för aktiv medlem 

 300 kronor för pensionär 

 

 § 17 

Motioner Inga motioner hade inkommit. 
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 § 18 

Utdelande av årets stipendier Utdelas fyra stipendier till 

 

 Boel Dahlberg  

 Kerstin Jürss 

 Inger von Corswant  

 Patrik von Corswant 

 

för studieresa till Gouda, Nederländerna. Där anordnas en 

nätverksträff för gårdsystare i hela Europa av FACE vilket står 

för Farmhouse and Artisan Cheese and Dairy Producers 

European Network.   Beloppet för de fyra är 35600 kronor. 

 

 § 19 

Övriga frågor Rapporterade ordföranden från arbetet med att arrangera 

Nordisk Mejeri Kongress 2016 i Sverige. Arla, Tetra Pak, och 

Norrmejerier kommer inte lämna garantier för arrangemanget 

och föreningen kan inte riskera så stora pengar.  

Detta besked kommer ordföranden och kassören att lämna vid 

nästa Nordiskt Mejeritekniskt Råd i Finland i maj. 

Mötet diskuterade detta och en samlad bild var att tiden gått 

ifrån denna typ av arrangemang. 

Styrelsen uppmanas försöka finna ett annat sätt att befrämja 

nordiskt nätverksbyggande och sociala event för branschen. 

  

 § 20 

Årsmötets avslutande Tackade ordföranden de närvarande för ett givande årsmöte och 

förklarade därmed årsmötet för avslutat. 

 

Vid protokollet     
  
 
 
Ulf Borgström  
Sekreterare 

  
 
 
 

  
  

   
Justeras 

 

 

 

 

Lars Moberger 

Ordförande 

Justeras 

 

 

 

 

Börje Bredahl 

Justeras 

 

 

 

 

Håkan Andersson 

 

 
 


