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Protokoll från ordinarie årsstämma 2016 

i Sweden Bangladesh Business Council 
 

Svensk Handel 2016-05-17 

 

 

Mötets öppnande 

Styrelseordförande Mizanur Khan började med att tacka alla i styrelsen för det gångna året.  

Mizanur Khan öppnade därefter mötet och hälsade alla välkomna. 
 

Dagordning 
 

1. Val av ordförande för stämman 

 Till ordförande för stämman valdes Mizanur Khan  
 

2. Val av sekreterare för stämman 

 Till sekreterare för stämman valdes Inger Wijnbladh 

 

3. Val av en eller två justeringsmän 

Till justeringsmän valdes Håkan Krantz, Svenska Kapitalguiden AB och Malin 

Cederholm, redQ 

 

4. Godkännande av föreslagen dagordning 

 Den föreslagna dagordningen godkändes 

 

5. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Närvarolista cirkulerade bland deltagarna och stämdes av mot medlemslistan. Antal 

närvarande var 17 personer, varav 13 röstberättiga deltog. (bilaga 1) 

 

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

   Stämman fann att kallelse skett i behörig ordning  

 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

Styrelsens årsredovisning föredrogs och kommenterades av Mizanur Khan.  

Anders Haag föredrog revisionsberättelsen. Stämman godkände årsredovisningen och 

revisionsberättelsen och beslöt att lägga dessa till handlingarna (bilaga 2). Christer 

föredrog även SBBCs första halvår i verksamhetsplanen för 2016. 

 

8. Beslut om 

 Fastställelse av resultat- och balansräkning 

Stämman beslöt att fastställa föreningens resultat- och balansräkning 

 Dispositioner beträffande föreningens vinst- eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

 Stämman beslöt att 2015 års vinst om 6 485 kr balanseras i ny räkning. 

 

 Ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter 

 Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 
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Christina af Klint tillade att SBBC har beslutat att ta ut en deltagaravgift vid 

frukostmöten och seminarier för att täcka våra kostnader. 

 

9. Beslut om medlemsavgifter 

Stämman beslöt, enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2017 skall vara 

oförändrad, dvs. 

 

 

 

 

 

 

10. Beslut om antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden till styrelse och revisorer 

Styrelsen består av 7 ledamöter. Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av minst 5 och 

högst 11 ledamöter. Stämman beslöt, enligt styrelsens förslag att inget arvode skall utgå 

till styrelsemedlemmar och revisorer. 

 

11. Val av valberedning och revisor för en tid av ett år 

Till valberedning inför nästa års ordinarie stämma valdes Christina af Klint och Fredrik Fexe  

Till revisor valdes Anders Haag. 

 

12. Annat i förväg anmält ärende, önskemål om särskilda aktiviteter från medlemmar? 

 Det noterades att inga motioner inkommit.  

  

 Jaideep Guha, GH Konsult kb ställde frågan om vi kan genomföra webbseminarier. 

 

   

Mötets avslutande 

Bo Gunterberg tackade Inger Wijnbladh och Mizanur Khan för deras arbete under året och 

överlämnade vackra blommor. Mizanur Khan tackade deltagarna för deras medverkan och 

avslutade mötet. 

 

 

 

…………………………        …………………………….. 

Inger Wijnbladh        Mizanur Khan  

mötessekreterare        mötesordförande  

 

 
Justerat: 

 

 

 

…………………………        ……………………………  

Malin Cederholm        Håkan Krantz 

 

Medlemsavgift: 

SEK   500      Företag med omsättning  mindre än  10 milj SEK 

SEK 1500      Företag med omsättning  mellan 10 milj  och 1 miljard SEK 

SEK 5000      Företag med omsättning  mer än 1 miljard SEK 

SEK 1500      Institutioner och myndigheter 


