Livsmedels
‘4’~I Föreningen

Stockholm 12 maj 2016

PROTOKOLL
Från Årsmöte i LivsmedelsFöreningen och LivsmedelsStiftelsen

DAGORDNING
§1

Årsmötets öppnande
Ordf Ingela Stenson förklarade mötet öppnat.

§2

Val av ordförande vid mötet
Sittande ordförande valdes till ordförande för mötet.

§3

Val av sekreterare vid mötet
Anna-Karin Karlsson valdes till mötessekreterare.

§4

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Erika Rapp och Louise Ungerth valdes att jämte ordföranden
justera protokollet.

§5

Fastställande av röstlängd
Röstlängd fastställdes och bifogas handlingarna.

§6

Beslut om huruvida Årsmötet är stadgeenhigt sammankallat
Kallelse till Årsmötet mailades ut till medlemmarna 11 april
lades samtidigt ut på livsmedel.se, dvs minst 14 dagar före
mötet. Årsmötet är således stadgeenligt sammankallat.

§7

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och lades till handlingarna.

§8

Föredragning av verksamhets— och revisionsberättelser.
Föredrogs och kommenterades.

§9

Fastställande av balansräkning för 2015 samt disposition av
föreningens resultat
Balansräkningen fastställdes och resultatet fördes över i ny
räkning.

§10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att bevilja sittande styrelsen ansvarsfrihet.

§11

Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställdes till 790 kr för ordinarie medlem,
420 kr för senior medlemskap och 340 kr för studerandemedlemmar.

§12

Fastställande av budget för 2016.
Budgeten fastställdes.

§13

Ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag:
Nyval ledamot 2 år:
Fredrik Torehamrnar, Public Affairs,
Livsmedels företagen
Nyval ledamot 2 år:
Ingela Marklinder, Hushållsvetenskapliga
institutionen, Uppsala

Omval ledamot 2 år:
Mona Lauermann Orheden,
Dagligvaruhandel, Stockholm

Svensk

§14

Val av valberedriing
Valberedning valdes enligt följande: Pär Bygdeson,
Livsmedelshandlarna, Stockholm, Carina Hanson, Estrella,
Göteborg samt Johan Ununger, Saltå Kvarn, Järna

§15

Val av revisor LivsmedelsFöreningen
Beslutades att välja Revideco AB till revisorer för föreningen.

§16

Stiftelsens revisionsberättelse.
Berättelsen framlades och kommenterades.

§17

Fastställande av balansräkning för 2015 samt disposition av
Stiftelsens resultat
Stiftelsens balansräkning fastställdes och resultatet fördes
över i ny räkning.

§18

Beslut ont ansvarsfrihet för Stiftelsens styrelse
Mötet beslutade att bevilja Stiftelsens styrelse ansvarsfrihet.

§19

Val av föreningens representant till Stiftelsens styrelse
Ingela Stenson valdes till föreningens företrädare i Stiftelsens
styrelse.

§20

Val av revisor LivsmedelsStiftelsen
Revideco AB valdes till revisor för Stiftelsen.

§21

Övriga frågor
Information om status kring eventuell bolagsbildning gavs.
Utredning pågår och frågan återkommer.
Avgående ledamot Anna Blucher avtackades.

§22

Årsmötet avslutas
Ordföranden förklarade Årsmötet för avslutat och tackade
medlemmarna för visat intresse.

Justeras

Erika Rapp

Louise Ungert

