
Protokoll HHS Kamratförening årsmöte 
Måndag 13 maj 2019 

 

§ 1 Val av ordförande vid årsmöte 

Till ordförande vid årsmötet valdes Sture Persson. 

 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes utan anmärkning. 

 

§ 3 Val av två justeringspersoner 

Till justeringspersoner valdes Nicklas Andén och Sverker Lundkvist.  

 

§ 4 Fråga om mötet blivit behörigt utlyst 

Det konstaterades att mötet blivit behörigen utlyst. 

  

§ 5 Val av sekreterare vid årsmötet 

Till sekreterare vid årsmötet valdes Filip Goldmann. 

  

§ 6 Styrelsens förvaltningsberättelse 

Kamratföreningens ordförande Günther Mårder föredrog styrelsens förvaltningsberättelse. 

Föreningen har haft en bred aktivitetsflora, bl.a. genomfördes under 2018 en valvaka som 

lockade 262 deltagare. Föreningens ekonomi har dock blivit allt sämre i takt med att antalet 

medlemmar år efter år minskat. 

  

§ 7 Revisorernas berättelse 

Auktoriserade revisorn Mattias Johansson föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna 

tillstyrkte resultat- och balansräkning samt att styrelsens alla ledamöter skulle beviljas 

ansvarsfrihet. 

  

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkningarna 

Resultat- och balansräkningarna fastställdes utan anmärkning. 

  

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsens alla ledamöter beviljades ansvarsfrihet. 

  

§ 10 Fastställande av tilläggsstadgar 

Günther Mårder presenterade styrelsens förslag till nya tilläggsstadgar för föreningen samt 

bakgrund till förslaget. Katarina Hägg från Handelshögskolan presenterade skolans 

verksamhet för alumner och plan för att utveckla denna. 

  

Årsmötet godkände enhälligt styrelsens förslag på tilläggsstadgar.  

 

Styrelsen informerade om att en kallelse till ett extra årsmöte den 19 juni kl. 17.30 på 

Handelshögskolan, Sveavägen 65, Stockholm kommer att tillsändas medlemmarna. Vid det 

extra årsmötet skall beslut om tilläggsstadgar fattas en ytterligare gång för verkställighet.  

 

§ 11 Val av ordförande och styrelse 

Martin Carlsson-Wall från valberedningen redogjorde för valberedningens arbete 

och förslag till styrelse fram till kommande extra årsmöte: 

  

Valberedningen föreslog omval av Günther Mårder som ordförande.  



 

Som styrelseledamöter föreslogs följande medlemmar för omval: 

- Rebecca Lucander 

- Eva Nissén 

- Filip Goldmann 

- Gunilla von Gegerfeldt 

- Gustaf Rössner 

- Ingmarie Bergqvist 

- Karl Prytz 

- Linus Backemar 

- Mikael Sandström 

- Ulf Säther 

- Sara Ottosson 

- Emmet King 

- Luca Banderet 

Årsmötet valde samtliga av valberedningen föreslagna styrelseledamöter. 

  

§ 12 Val av två revisorer jämte suppleanter för dem 

Valberedningen föreslog omval av auktoriserade revisorn Mattias Johansson (KPMG) 

samt nyval av Katerina Hellström.  

Inga suppleanter föreslogs av valberedningen men de hoppas kunna återkomma vid extra 

årsmötet den 19 juni med förslag som gör att stadgarna kan efterlevas.  

Årsmötet valde revisorer enligt valberedningens förslag. 

  

§ 13 Val av valberedning 

Årsmötet valde Martin Carlsson-Wall, Sana Alajmovic och Anna Levander till 

Kamratföreningens valberedning fram till extra årsmöte och tackade valberedningen för ett 

väl utfört arbete. 

  

§ 14 Fastställande av årsavgift för 2020 

Förslag på oförändrad avgift om 305 kr i händelse av att tilläggsstadgarna inte skulle bifallas 

under kommande extra årsmöte.   

Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2020 ska vara 305 kr med reservationen för att nya 

tilläggsstadgar kan ändra detta beslut. 

 

§ 15 Övriga frågor 

Årsmötets ordförande Sture Persson förklarade stämman avslutad. 

 

Justerat    Vid protokollet 
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