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Mötets öppnande 

Mötet började med att Mizanur Khan hälsade alla välkomna. Därefter fick alla runt bordet 

möjlighet att presenterade sig. Mizanur Khan framhöll att syftet med organisationen är att 

finnas till för våra medlemmar. Vi nätverkar med andra organisationer. Vi jobbar med 

Näringslivsfrågor och Tradefrågor. Vi har byggt en bra plattform för våra medlemmar där 

EKN, Swedfund finns med bl.a. Vi har medlemmar idag från södra till norra Sverige.  Vi 

utnämner också SBBC ambassadörer för att promota oss i andra delar i landet.  

 

Styrelsen har nyutnämnt Anders Sandlund, Sandlund & Hossain, Luleå, som ambassadör i 

norra Sverige. Anders presenterade sitt företag och förevisade några av de väskor han tar fram 

i Bangladesh genom sitt företag, som startades i Böle för över 100 år sedan av Anders farfar. 

Mizanur Khan tackade alla i styrelsen för det gånga året och öppnade formellt årsmötet. 

 
 

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 Maria Sandow, Svensk Handel och Abul Kalam Bhuiyan, 

Bhuiyan Consulting AB 

 

 

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 23 personer, varav 19 röstberättigade deltog. (bilaga 1) 

 

 

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

   Stämman fann att kallelse skett i behörig ordning  
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7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

Styrelsens årsredovisning föredrogs och kommenterades av Mizanur Khan. Vi utökar vår 

verksamhet i Sverige genom våra SBBC ambassadörer i västra och norra Sverige. Vi 

skriver ett Business News letter, som kommer ut kvartalsvis. Våra utskick skickas till 410 

aktiva företagsledare och institutioner som prenumeranter. Vi finns på Facebook och 

LinkedIn. Vi har bra samarbete med Nordic Chamber of Commerce (NCCI) i Dhaka. Vi 

gör vartannat år en Business Survey med de nordiska ambassaderna i Bangladesh. 

 

Christer Dyrwoold föredrog SBBCs första halvår i verksamhetsplanen för 2019. 

 

Anders Haag föredrog revisionsberättelsen.  

 

Stämman godkände årsredovisningen och revisionsberättelsen och beslöt att lägga dessa 

till handlingarna (bilaga 2). 

 

 

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 2018 års vinst om 31.277 kr balanseras i ny räkning. 

 

• Ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter 

Stämman beslutade att bevilja ordföranden och styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018.  

 

 

9. Beslut om medlemsavgifter 

Stämman beslöt, enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2020 skall vara 

oförändrad, dvs. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter även kommande år skall vara åtta, och enligt 

styrelsens förslag att inget arvode skall utgå till styrelsemedlemmar och revisorer. 

 

 

11. Val till styrelsen 

 Styrelsen väljer både ordförande och övriga medlemmar på två år. 

 

Föreslogs omval av Mizanur Khan, Maria Sandow, Bo Gunterberg, Christer Dyrwoold, 

Michael Sepehri och Inger Wijnbladh, samt nyval av Nathalie Tranefelt, Hifab 

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 
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International AB (efterträder Annelie Åhman) och Fredrik Uddenfelt, Business Sweden 

(efterträder Annie Ross). Stämman beslöt välja dessa personer enligt Valberedningens 

förslag. 

 

 

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

Valberedningen består av Svensk Handel och Business Sweden, representerade av Maria 

Sandow samt Fredrik Uddenfelt. 

 

Till revisor valdes Amirul Huda, Global Enterprise A&S. 

 

 

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

 Det noterades att inga motioner inkommit.  

 

 

14. Övriga frågor 

Hur kan vi bättre på att växa? Förslag från Abul Kalam Bhuiyan, Bhuiyan Consulting AB 

var att bjuda in icke medlemmar (beror på om de kan göra affär i BD) och SBBC talar om 

vilka affärsmöjligheter som finns i Bangladesh. Hedayetul Islam, Limra Solutions AB 

önskar ett IT summit eller liknande aktivitet under året - skall antecknas på 

verksamhetsplanen. 

 

 

Mötets avslutande 

 

Mizanur tackade Anders Haag för hans fantastiska engagemang som revisor sedan starten av 

SBBC år 2011 och överlämnade en gåva. 

 

Mizanur tackade Inger Wijnbladh för hennes arbete under året och överlämnade en gåva.  

 

Mizanur tackade Shanti från Shanti Restauranger som tyvärr ej deltog i mötet. 

 

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

året och överlämnade vackra blommor.  

 

Mizanur Khan tackade deltagarna för deras medverkan och avslutade mötet. 

 
 

…………………………        …………………………….. 

Inger Wijnbladh Mizanur Khan  

mötessekreterare        mötesordförande  

 

 

Justerat: 

 

 

………………………… …………………………….      

Maria Sandow       Abul Kalam Bhuiyan 


