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Protokoll från årsstämma 2020,  

i Sweden Bangladesh Business Council, via mail. 
 

Protokollet ska godkännas av medlemmar via mail senast torsdagen den 5 november 2020. 

 

 

Mötets öppnande 

Styrelseordförande Mizanur Khan har skickat alla handlingar till medlemmarna via mail 

enligt beslut i styrelsemöte den 8 september 2020. För att kunna uppfylla kraven att hålla 

årsmötet i år har styrelse beslutat att detta ska ske digitalt via e-post.  
 

Mizanur Khan tackade alla i styrelsen för det gångna året och tackade särskilt alla medlemmar 

som deltog i stämman via mail. 

.   
 

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 Bo Gunterberg, Base of Trade och Maria Sandow, Svensk Handel 

 

 

4. Godkännande av föreslagen dagordning 

  Den föreslagna dagordningen godkändes 

 

 

5. Upprättande och godkännande av röstlängd 

  Stämman beslöt att närvarolista ska upprättas genom att räkna inkommande mailsvar från  

  registrerade SBBC medlemmar (kopia av inkomna mail ska printas efter tidsfristen har  

  gått ut den 5 november kl. 17.00 och sparas tillsammans med protokollet) 

 

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

   Stämman fann att kallelse skett i behörig ordning  

 

 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

  Styrelsens årsredovisning bifogades via mail tillsammans med kallelsen.  

 

  Amirul Hudas revisionsberättelsen bifogades via mail. Stämman godkände  

  årsredovisningen och revisionsberättelsen och beslöt att lägga dessa till handlingarna  

   



 Sweden – Bangladesh Business Council, Stockholm 

 

2 

 

 

8. Beslut om 

 

● Fastställelse av resultat- och balansräkning 

 Stämman beslöt att fastställa föreningens resultat- och balansräkning.  

• Beslut om disposition beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda  

 balansräkningen 

 Stämman beslöt att 2019 års vinst om 8.551 kr balanseras i ny räkning. 

 

● Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och ordförande 

  Stämman beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019.  

 

 

9. Beslut om medlemsavgifter för 2021 

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

 oförändrad. 

 

 

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer 

  Stämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att inget arvode skall utgå till 

 styrelsemedlemmar och revisorer. 

 

 

11. Val till styrelsen 

 Stämman beslöt att välja Anders Tofte, Business Sweden till ordinarie styrelseledamot 

 (Business Sweden har en permanent styrelseplats)  

 

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

  Till valberedning inför nästa års ordinarie stämma valdes Maria Sandow, Svensk Handel  

  och Anders Tofte, Business Sweden. 

  Styrelsen föreslår, vid behov, att ordförande agerar som valberedning.  

  

  Till revisor valdes Amirul Huda, Global Enterprise A&S 

 

 
13. Beslut om att SBBC söker mandat från medlemmarna på årsmötet att styrelsen får  

 besluta om eventuell reducering av medlemsavgiften 

 Stämman beslöt att styrelsen får mandat att reducera, pausa eller skjuta upp medlemsavgiften,  

 vid eventuella krishändelser, t.ex pandemin, dock skall beslut först tas i styrelsemöte. 

 

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

  Det noterades att inga motioner inkommit.  
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Mötets avslutande 

Mizanur tackade Inger Wijnbladh och Amirul Huda för deras arbete med  

alla handlingar till årsmöte.  

 

 

Mizanur Khan tackade deltagarna för deras medverkan och avslutade mötet. 

 

 

 

Stockholm den 5 november 2020 

 

 

 

…………………………  …………………………….. 

Inger Wijnbladh        Mizanur Khan  

mötessekreterare         mötesordförande  

 

 

Justerat: 

 

 

 

…………………………  ……………………………  

Bo Gunterberg          Maria Sandow 

 

 

 


