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Mötets öppnande 

Mötet började med att Nathalie Tranefeldt hälsade alla välkomna. Därefter fick alla runt 

bordet möjlighet att presenterade sig. 

 

Nathalie Tranfeldt framhöll att syftet med organisationen är att finnas till för våra 

medlemmar. Våra medlemmar är väldigt viktiga och vi uppmanar till aktivt deltagande som ju 

ger möjlighet att påverka våra aktiviteter. Vi agerar som en nätverksplattform. Vi samlar in 

information och erfarenheter om Bangladesh som vi delar med oss till våra medlemmar. Vi 

har ett nära samarbete med Team Sweden, Business Sweden och Nordiska handelskammaren 

i Bangladesh och vi nätverkar med organisationer som bl.a. banker i Bangladesh och EKN i 

Sverige. Vi jobbar med näringslivs- och handelsfrågor.  

 

Nathalie tackade alla i styrelsen för det gångna året och öppnade därefter årsstämman och 

överlämnade ordet till Mizanur Khan.  

 
 

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 Tanja Ilic, Nanol Technologies AB och Bimal Dey, Orboroi 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 16 personer, varav 15 röstberättigade deltog. (bilaga 1) 

 

 

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

   Stämman fann att kallelse skett i behörig ordning (mail 29 april, 11 maj och 16 maj) 
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7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

Styrelsens årsredovisning föredrogs och kommenterades av Nathalie Tranefeldt. 

 

Trots pandemin har vi försökt genomföra våra aktiviteter oftast digitalt. På grund av 

pandemin tog styrelsen beslutet att halvera medlemsavgifterna under året. Våra intäkter 

har därför minskat under året. 

 

Pandemin har även haft effekter på SBBC:s medlemmar under 2021. Flera medlemmar 

har behövt avsluta eller pausa sin verksamhet i Bangladesh och har därför valt att avsluta 

sitt medlemskap i SBBC. 
 

Vår ordförande Mizanur Khan valde att lämna i september 2021 och Nathalie Tranefeldt 

invaldes som tillförordnad ordförande. Mizanur Khan är nu invald som rådgivare till 

SBBC tillsammans med Johan Frisell, f.d. ambassadör i Bangladesh. Vi har även tre 

hedersmedlemmar Mizanur Khan, Anneli Lindahl Kenny, f.d. ambassadör i Bangladesh 

och Christina af Klint, tidigare Svensk Handel 
 

Nathalie berättade även om lanseringen av serien Executive Lounge. Fysiska 

mingelträffar som vi genomförde för första gången på Scandic Continental med temat 

hållbarhet. Syftet med Executive Lounge är att sprida styrelsens och våra medlemmars 

kunskaper och hjälpa varandra. 

 

Christer Dyrwoold föredrog SBBC:s verksamhetsplanen för 2022. 

 

Vi önskar förslag från våra medlemmar om önskvärda aktiviteter. Om du har ngt förslag 

maila gärna till info@sbbc.se eller ta kontakt med någon styrelseledamot. 

 

Amirul Huda föredrog revisionsberättelsen.  

  

Mizanur Khan tackade styrelsen och Nathalie Tranefeldt som övertog ansvaret för 

styrelsen när han avgick. 

 

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 2021 års vinst om 6.990 kr balanseras i ny räkning. 

 

• Ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter 

Stämman beslutade att bevilja ordföranden och styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021.  

mailto:info@sbbc.se
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9. Beslut om medlemsavgifter 

Stämman beslöt, enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2022 skall vara 

oförändrad, dvs. 

 

 

 

 

Ett förslag från Abdulla att höja avgifterna till nästa år. 

 

Ett förslag från Abdullah Yousuf att höja avgiften för nästkommande år togs till 

protokollet. 

 

 

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. 

 

 Valberedningen föreslår nyval av styrelseordförande på två år Nathalie Tranefeldt. 

Valberedningen föreslår nyval av styrelseledamot på två år Abdullah Yousuf.  

Abdullah berättade lite om sig själv. Han är VD för Strativ AB som utvecklar 

skräddarsydda IT-lösningar för företag. De har kontor i Stockholm och Dhaka. 

 

Följande styrelsemedlemmar kvarstår ett år 

Maria Sandow, Bo Gunterberg, Christer Dyrwoold, Michael Sepheri, Anders Tofte och 

Inger Wijnbladh.  

 

 

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. 

 

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

    

 

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

 Det noterades att inga motioner inkommit.  

 

 

 

 

 

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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14. Övriga frågor 

Mizanur Khan föreslog att om någon medlem ordnar ett attraktivt program med 

anknytning till Bangladesh vore det trevligt om företaget bjuder in SBBC. 

 

Ett förslag från Bimal Dey, Orboroi AB att rekommendera våra medlemmar till andra 

företag, t ex om ngt företag vill bygga ny hemsida kan vi rekommendera Strativ AB. 

 

Abul Kalam Bhuiyan gav förslag om att fira Bangladesh National Day (den 26 mars) med 

våra medlemmar och båda ambassaderna i Dhaka och Stockholm. 

 

 Mötets avslutande 

Mizanur tackade styrelsen och särskilt SBBC sekreterare Inger Wijnbladh för allt gott 

arbete. Han avslutade mötet och överlämnade ordet till Nathalie Tranefeldt. 

 

Nathalie tackade Mizanur Khan för allt stöd samt överlämnade en bukett vackra 

blommor. Michael Sepheri tackade Nathalie Tranefeldt och överlämnade vackra 

blommor 

 

Nathalie Tranefeldt tackade deltagarna för deras medverkan och avslutade mötet. 

Därefter begav sig alla medlemmar till Restaurant Gossip i Vasastans för att inta 

Banglamiddag tillsammans. 

 

 

…………………………        …………………………….. 

Inger Wijnbladh Mizanur Khan  

mötessekreterare        mötesordförande  

 

 

Justerat: 

 

 

………………………… …………………………….      

Tanja Ilic Bimal Dey 


