När

Torsdag 9 maj 2019.

Tid

Klockan 14.00 – 14.30.

Plats

Åbyskolan; sal E123, Storgatan 9, 264 80 Klippan.

Protokoll - årsstämma 2019
§1 Årsstämman öppnas
Johanna hälsade alla välkomna.

§2 Val av ordförande.
Stämman valde Johanna Houvila till att leda årsstämman.

§3 Val av sekreterare.
Stämman valde Diana Nguyen till sekreterare.

§4 Val av två justerare.
Stämman valde Linnea Isaksson att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

§5 Godkännande av dagordning.
Stämman godkände bifogad dagordning.
Det antecknades att kallelsen till stämman mailats ut den 20 april 2019.

§6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Det konstaterades att årsstämman var sammankallad i behörig ordning.

§7 Upprättande och godkännande av röstlängd.
Nedanstående förteckning godkändes som röstlängd. Det antecknades vidare att vid
stämman närvarade hela styrelsen samt revisor Chris Hansson.
Följande förteckning över närvarande styrelsemedlemmar och deras antal röster
upprättades.
Johanna Houvila
Diana Nguyen
Linnea Isaksson

1 röst.
1 röst.
1 röst.

§8 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 – 2019 redovisades
enligt bilaga 1. Revisionsberättelse föredrogs och lämnades av revisor Chris Hansson.

§9 UF-företaget berättar om året som gått.
Ordföranden berättade om verksamhetsåret 1 september 2018 – 30 april 2019.

”Better safe than sorry”

Protokoll - årsstämma 2019
§10 Årets resultat.
Årets resultat blev 2 636 kr.

§11 Beslut.
a. Fastställande av resultat- och balansräkning.
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2018 - 2019.
b. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för år 2018 - 2019, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
c. Vinstdisposition.
Årsstämman beslutade att bolagets vinstmedel, 2 636 kr, ska disponeras så att
styrelsemedlemmarna ska få utdelning om lika delar av företagets vinstmedel.
d. Avveckla UF-företaget.
Stämman beslutade att avveckla Safety UF.

§12 Årsstämman avslutas.
Ordförande noterade att samtliga årsstämmans beslut var enhälliga.
Ordföranden tackade för en god insats och förklarade årsstämman 2019 avslutad.

Klippan torsdag 9 maj 2019

Vid protokollet

Diana Nguyen, Safety UF

Justerare

Johanna Houvila, Safety UF

Linnea Isaksson, Safety UF
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