
 

Protokoll Föreningsstämma  BiodrivMitt          organisationsnummer: 802444-3130               

 
Tid : Onsdag 16 mars 2021   14.15-15.10 
Plats: Zoom 

§ 1.  Claes Rosengren hälsar välkommen 
§ 2.  Till ordförande för stämman väljs Claes Rosengren, till sekreterare Lennart Sjögren och till 
justeringspersoner Jacob Holgersson och Margareta Holmström 
§ 3.  Beslutas att fastställa röstlängden, bilaga 1. 

§ 4.  Beslutas att föreningsstämman blivit behörigt utlyst 

§ 5.  Beslutas att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 2020 och förslag till årsredovisning 

för 2020, bilaga 2 

§ 6.  Revisionsberättelsen för 2020 redovisas. Presenterat underlag för beslut i fråga om ansvarsfrihet 

godkänns, bilaga 3 

§ 7.  Beslutas att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 8.  Beslutas att fastställa oförändrade medlemsavgifter och styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021 

och budget för 2021, bilaga 4. I beslutet ingår att föreningens ordförande och vice ordförande anlitas att utföra 

uppgifter för föreningen enligt fastställd verksamhetsplan 2021 och att ersättning utgår med 400 kr/tim exkl. 

moms och utbetalas mot räkning. Antecknas att annan styrelseledamot eller andra personer  kan anlitas mot 

ersättning i de fall avtalad uppgift inte kan utföras inom ramen för vederbörandes uppgifter som anställd 

 § 9  Beslutas utifrån valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av oförändrat antal ledamöter. 

§ 10. Beslutas utifrån valberedningens förslag att styrelsen 2021 ska bestå av 

 

 Claes Rosengren, ordförande, egen medlem (omval 2021-2022 ) 

 Lennart Sjögren, vice ordförande, egen medlem (omval 2021-2022) 

 Göran Forsén, Falu kommun (omval 2021-2022) 

 Christer Sjöblom, Bilmetro Sandviken (vald t o m 2021) 

 Jacob Holgersson, egen medlem (nyval 2021-2022) 

 Karl Hillman, Högskolan Gävle (vald t o m 2021) 

 Håkan Ålander, egen medlem (vald t o m 2021) 

 Roger Blom, Ernst Express (vald t o m 2021) 

 Eva Larsson, Mora kommun (omval 2021-2022) 

 Pirjo Gustafsson, LRF (fyllnadsval 2021) 

 

§ 12. Beslutas att utse Thomas Wärnhem, Rättviks kommun till revisor (nyval 2021) 

§ 13. Beslutas att utse Johan Rune, Sandviken Energi (sammankallande) och Joanna Stridh, Rättviks kommun 

till valberedning (omval 2021) 

§ 14. Ordföranden Claes Rosengren framför stort tack till 

 avgående ledamöter i styrelsen Jürgen Lorenz och Anna Nygren 

 avgående revisor Ulf Fredrixon 

 alla närvarande på stämman 

§ 15  Övriga frågor 



 
 

 

Beslutas att anta ett uttalande, se bilaga 5. 

§ 16. Mötet avslutas av ordföranden Claes Rosengren. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Lennart Sjögren 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

 

      Jacob Holgersson     Margareta Holmström 

 

 

 

 
 


