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Plats o tid Folkets Hus i Alvesta 2015-04-29, kl 20.10 – 20.20 

  
  

Beslutande Mats Johnsson 
 

Övriga närvarande 
Styrelsen Jimmy Hammarström, ordförande 
 Mats Johnsson 
 Hagart Valtersson 
 Anders Herwin 
 Roland Axelzon 
 Stefan Johansson 
 Peter Johansson 
 Anders Sandgren 

 
 

Övriga Tuula Jokinen, lekmannarevisor 
 
Tjänstemän Kjell Rosenlöf, vVD, sekreterare 

 
 

Paragrafer 1 - 12 
 
 
 

Sekreterare …………………………………….. 
Kjell Rosenlöf 
 
 
 

Ordförande …………………………………….. 
Jimmy Hammarström 
 
 
 

Justerare …………………………………….. 
Mats Johnsson 
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§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande 
Årsstämman öppnades av Jimmy Hammarström, vilken utsågs till ordförande. 
 
 
§ 2 Godkännande av dagordning och kallelse till stämman 
Förslag till dagordning för stämman godkändes. Stämman prövade också om 
stämman blivit behörigen sammankallad och konstaterade att den blivit det. 
 
 
§ 3 Godkännande av röstlängd 
Förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättades. Samtliga 
aktier är representerade vid stämman och förteckningen nedan godkändes som 
röstlängd: 
 
Närvarande aktieägare  antal aktier antal röster 
Alvesta Kommunföretag AB  1 000 1 000 
genom befullmäktigat ombud 
Mats Johnsson 
 
 
§ 4 Närvarorätt 
Stämman godkände att samtliga närvarande får närvara och delta i årsstämman. 
 
 
§ 5 Val av justerare 
Till justerare av dagens protokoll utsågs Mats Johnsson. 
 
 
§ 6 Årsredovisning för 2014 
Styrelsens förslag till årsredovisning för år 2014 inklusive resultat- och 
balansräkningar för bolaget föredrogs.  
Revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport behandlades 
också. 
Samtliga dokument biläggs protokollet. 
 
§ 7 Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition 
Resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsens förslag till 
vinstdisposition godkändes.  
 
 
§ 8 Ansvarsfrihet för 2014 
Styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen av 
det gångna året. 
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§ 9 Arvode 
Stämman beslutade att arvode och ersättning till styrelseledamöter, revisorer och 
lekmannarevisorer skall följa de regler som kommunfullmäktige i Alvesta kommun 
beslutat om eller kommer att besluta om under verksamhetsåret. 
Vidare beslutade stämman att arvode eller ersättning till auktoriserad revisor skall 
betalas enligt avtal och taxa. 
 
 
§ 10 Val av revisor 
Noterades att årsstämman 2011 utsåg för tiden från årsstämman 2011 fram till 
årsstämman 2015 Thomas Olofsson som revisor och Åke Andersson som 
revisorssuppleant, Ernst & Young. Enligt option i avtal har uppdraget förlängts för 
räkenskapsåret 2015, dvs fram till årsstämman 2016. 
 
 
§ 11 Anmälan förändring styrelse m m 
I december 2014 beslutade kommunfullmäktige välja Roland Axelzon till 
uppdraget som ledamot och ordförande i bolaget för tiden från årsstämma 2015 
till och med årsstämma 2019. För samma tid och till vice ordförande och ledamot 
valdes Stefan Johansson. Fullmäktige valde också ledamöterna: Per-Anders 
Nordahl, Peter Johansson och Anders Sandgren 
Till suppleanter för samma tid utsågs: Andreas Nilsson, Matz Athley, Torbjörn 
Svensson, Fredrik Grengby samt Isabel Barindelli. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2015 valdes Lennart Axelsson till 
lekmannarevisor för tiden från årsstämma 2015 till och med årsstämma 2019. Till 
suppleant lekmannarevisor för samma tid utsågs Gunbritt Öhlén. 
 
 
§ 12 Avslutning 
Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden årsstämman avslutad. 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 
Årsredovisning 2014 
 


