
BRANDSKYDDSFÖRENINGEN SKÅNE 

842000-1482 

 

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brandskyddsföreningen Skåne den 9 maj 

2022 kl. 15.30 på brandstationen i Hörby. 

 

Närvarande från styrelsen: 

Ann Ohlsson, Ken Henningson, Andreas Bengtsson, Melissa Millbourn, Fredrik Grönvall, 

Anders Åkesson, Christina Pamies Jensen, Per Björkman, Anna Palm och Emma Nordwall. 

 

Ej närvarande från styrelsen: Martin Gertsson 

 

Övriga: Bo Persson, Charlotte Cederlund, Peter Rosenqvist, och Rosie Strand. 

 

§ 1 

 

Mötets öppnande 

 

Mötet öppnades av Ann Ohlsson, ordförande i Brandskyddsföreningen Skåne, som hälsade 

alla välkomna till föreningsstämman. 

 

§ 2 

 

Val av ordförande och protokollförare för mötet 

 

Ann Ohlsson valdes till ordförande och Charlotte Cederlund till protokollförare för 

föreningsmötet. 

 

§ 3 

 

Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets 

protokoll  

 

Emma Nordwall och Fredrik Grönvall valdes, att jämte ordförande, justera dagens protokoll. 

 

§ 4 

 

Fråga om mötet blivit korrekt utlyst 

 

Då kallelse till föreningsstämma hade publicerats på Brandskyddsföreningen Skånes 

webbplats den 14 april 2022, konstaterade föreningsmötet att mötet blivit behörigen utlyst. 

 

§ 5 

 

Fastställande av röstlängd och beslut om utomståendes rätt att delta i årsstämman 

 

Röstlängden med 7 röster fastställdes. 

Föreningsstämman fastställde även att närvarande anställda på Brandskyddsföreningen, 

valberedningens sammankallande Bo Persson hade rätt att delta vid föreningsmötet.  
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§ 6 

 

Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes utan tillägg eller ändringar. 

 

§ 7 

 

Berättelse över Föreningens verksamhet under det gångna kalenderåret 

 

Föreningens verksamhet under 2021, verksamhetens ekonomiska resultat och ställning samt 

förvaltningsberättelse finns sammanfattad i ”Årsredovisning 2021”, vilken publicerats inför 

föreningsstämman på föreningens webbplats.  

 

Charlotte Cederlund presenterade en sammanfattning av föreningens verksamhet under 2021. 

Föreningsstämman hade inga frågor rörande verksamheten 2021.  

 

§ 8 

 

Revisionsberättelse över Föreningens räkenskaper och förvaltning för det gångna kalenderåret 

 

Årsredovisning för 2021 och revisionsberättelsen har publicerats inför föreningsstämman på 

föreningens webbplats, i samband med kallelse.  

Charlotte Cederlund redovisade kort om årets verksamhet och ekonomiska resultat. 

 

Mötet lade med godkännande årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna. 

 

§ 9 

 

Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 

 

Resultat- och balansräkning för 2021 fastställdes och lades till handlingarna. 

 

§ 10 

 

Fråga om disposition av årets resultat 

 

Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat 

(+212.386 kr) i enlighet med förvaltningsberättelsen, så att det sammanlagda disponibla 

resultatet överförs i ny räkning. 

 

§ 11  

 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

I enlighet med revisorernas förslag beslöt föreningsmötet att lämna ansvarsfrihet för styrelsen 

avseende räkenskapsåret 2021. 
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§ 12 

 

Fastställande av arvoden till ordförande, styrelseledamöter, valberedning och revisorer 

 

Föreningsmötet beslöt att ersättningar till ordförande, styrelseledamöter och valberedning 

skall vara 1 500 kr/ sammanträde samt en årlig ersättning till ordförande på 20 % av gällande 

basbelopp och till vice ordförande på 8 % av gällande basbelopp. Körersättning utgår enligt 

statligt resereglemente, f n 30:50. Ersättning till auktoriserad revisor enligt avtal. 

 

§ 13 

 

Val av ordförande för Föreningen tillika styrelsens ordförande  

 

Bo Persson, valberedningens sammankallande, presenterade valberedningens förslag. 

Föreningsmötet, beslutade i enlighet om valberedningens förslag, omval av Ann Ohlsson, som 

ordförande fram till föreningsstämman 2023. 

 

§ 14 

 

Val av styrelseledamöter i styrelsen efter förslag av valberedningen 

 

Föreningsmötet beslöt om följande val: 

- Emma Nordwall, omval till 2024 
- Martin Gertsson, omval till 2024 
- Christina Pamies Jensen, omval till 2024 
- Fredrik Grönvall, omval till 2024 

 
- Andreas Bengtsson, kvarstår/vald till 2023 
- Ken Henningson, kvarstår/vald till 2023 
- Anders Åkesson, kvarstår/vald till 2023 
- Per Björkman, kvarstår/vald till 2023 
- Melissa Millbourn, kvarstår/vald till 2023 
- Anna Palm, kvarstår/vald till 2023 

§ 15 

 

Val av revisor 

 

Föreningsmötet beslöt om följande val: 

 

Mattias Johansson, Öhrlings PriceWaterHouseCoopers, t.o.m. 2023. 

 

§ 16 

 

Val av ledamöter i valberedningen 

 

Föreningsmötet beslöt följande val: 

 

Omval av Göran Landin, Gunnel Smedstad och Bo Persson. 

Sammankallande: Bo Persson. 
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§ 17 

 

Övriga föranmälda ärenden 

 

Inga övriga föranmälda ärenden hade inkommit. 

 

§ 18 

 

Avslutning 

 

Ordförande Ann Ohlsson tackade alla närvarande för deltagandet vid föreningsmötet och 

mötet förklarades därmed avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Charlotte Cederlund 

 

Justeras: 

 

 

 

Ann Ohlsson                      Emma Nordwall         Fredrik Grönvall 
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