Årsmötesprotokoll 2022
BFB, Hib och RivoSaner
Tid:

torsdag 13 maj 2022

Plats:

Hotel J, Nacka i Stockholm

Närvarande:

Enligt närvarolista (bilaga)

Mötesnoteringar:
§1

Mötets öppnande
Ordförande Håkan Karlsson hälsade alla välkomna och öppnade årsstämman.

§2

Val av mötesordförande och mötessekreterare
Mötet valde Håkan Karlsson, Riviära till mötesordförande och Victor Blomqvist, Byggbranschföreningarna till
mötessekreterare för årsmötet.

§3

Val av två protokolljusterare
Elisabet Johansson, Rijo Håltagning AB, och Joakim Lenander, Daco Contractor AB utsågs att jämte ordföranden
justera protokollet.

§4

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§5

Mötets utlysande
Mötet ansågs utlyst i enlighet med stadgarna.

§6

Upprop, fastställande av röstlängd samt val av två rösträkningskontrollanter
Närvarokontroll och notering gjordes mot föranmäld lista som vid behov justeras och används som röstlängd.

§7

Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelsen har funnits att tillgå på föreningens hemsida. Roger Blomqvist från kansliet sammansfattade
och redogjorde muntligen för verksamhetsberättelsens huvudpunkter.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.

§8

Resultat- och balansräkning för 2021
Roger Blomqvist redogjorde för föreningens ekonomi under 2021. På BFB:s hemsida har årsredovisningarna för BFB,
HiB samt RivoSaner publicerats. Noterbart är att omsättningen eventuellt kan vara lägre nästa år vilket har att göra
med att dagens tre föreningar blir en förening. I dag blir det många interna transaktioner som ökar omsättningen och
i och med att dessa transaktioner försvninner när vi endast har en förening minskar också omsättningen.
Årsmötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkningarna för 2021 för BFB, HiB samt RivoSaner.

§9

Revisionsrapport
BFB, HiB och RivoSaner har anlitat den auktoriserade revisorn Karl-Henrik Westlund från RSM Revision.
Revisionsrapporter tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för driften av samtliga tre föreningarna
(BFB, HiB samt RivoSaner) för räkenskapsåret 2021. Revisionsrapporterna finns publicerade på hemsidan tillsammans
med årsredovisningarna och övriga årsmöteshandlingar. Inga frågor ställdes gällande revisionsrapporterna.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorns uttalande.
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§ 11 Fastställande av medlems-, inträdes- samt serviceavgifter.
Styrelsens förslag till medlems-, inträdes- och serviceavgifter föreslås oförändrade från föregående år. Noterbart är
att avgiften för liten- respektive stor leverantör behöver ses över under 2022. Det finns idag ingen tydlig indelning för
vad som betraktas som liten respektive stor leverantör och detta behöver redast ut.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
§ 12 Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
Årsmötet beslutade att följa styrelsens förslag om oförändrade ersättningar och arvoden till styrelse och revisorer.
Dessa innebär att styrelsen inte erhåller några arvoden men får de kostnader som ev. uppstår till följd av
styrelseuppdraget täckta mot kvitto, verifikation motsv. Föreningens auktoriserade revisor får ersättning för sitt
arbete enligt räkning.
§ 13 Fastställande av budget för verksamhetsåret 2022
Styrelsens förslag till budget finns publicerade på BFB:s hemsida. Roger Blomqvist gick igenom budgeten och
förklarade de olika delarna.
Årsmötet beslutade anta budgeten i enlighet med styrelsens framlagda förslag.
§ 14 Val av ordförande
Valberedningens ordförande Erik Håkansson, SDC presenterade valberedningens förslag till val av ordförande,
styrlese och revisor vid årsstämman 2022. Förslaget finns tillgängligt på BFB:s hemsida.
Årsmötet följde valberedningens förslag och valde Linda Dahlin till ny ordförande för BFB för ett år. Håkan Karlsson
blir därmed vice ordförande.
§ 15 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Årsmötet följde valberedningens förslag gällande val av övriga styrelseledamöter och suppleanter och beslutade att
välja följande styrelse:
Ordinarie ledamöter
Peter Danielsson Håltagarna Borrteknik i Sverige AB, (Nyval, 2 år, till 2024)
Håkan Karlsson, Riviära Team AB, (Nyval, 2 år, till 2024)
Tony Stigmanslid, Destroy Rebuilding Company AB, (Omval, 2 år, till 2024)
Pio Rodrigues, SBG i Stockholm AB, (Omval, 2 år, till 2024)
Andreas Lindström, SHC Håltagning AB, (1 år kvar), till 2023
Elisabet Johansson, Rijo Håltagning AB, (1 år kvar. Till 2023)
Igor Kecskes Maconkai, Rivningsentreprenad i Lund AB, (1 år kvar, till 2023)
Suppleanter
Stefan Molinder, Recover Riv & Håltagning AB, (Omval, 2 år, till 2024)
Joakim Lenander, Daco Contractor AB, (1 år kvar, till 2023)
§ 16 Val av revisor och revisorssuppelant
Årsmötet följde valberedningens förslag gällande val av revisor och valde Karl-Henrik Westlund, RSM Revision
(auktoriserad revisor), omval t o m 2023
§ 17 Val av ordförande och ledamöter i valkommittén
Valkommittén väljs direkt av årsmötet på förslag från närvarande medlemmar. Valberedningen som årsmötet valde
utifrån dessa förutsättningar är:
Sammankallande/ordf:
Erik Håkansson, SDC, omval ett år t o m 2023
Ledamöter:
Sonny Pettersson, Tyrolit, omval ett år t o m 2023
Björn Engström, Tractive AB, nyval t o m 2023
Henrik Johansson, Destroy Rebuilding AB, omval ett år t o m 2023
§ 18 Behandling av inkomna motioner och ärenden
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Inga motioner har inkommit till styrelse eller kansli inför årsmötet.
§ 19 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022 samt datum för föreningens höstmöte
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022 har funnits att tillgå på BFB:s hemsida. Roger
Blomqvist redogjorde för verksamhetsplanen.
Årsmötet beslutade att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022
Höstmötet 2022.
Årsmötet beslutade att hålla höstmötet 29/9 i Göteborg. Exakt plats är inte bestämt än och Linda Dahlin har tagit på
sig uppgiften att undersöka lämplig plats.
§ 20 Fastställande av stadgar för BFB i enlighet med beslut taget på årsmötet 2021 (inkl. HiB och RivoSaner)
Styrelsens förslag till reviderade stadgar samt nya kriterier för medlemskap finns publicerade på BFB:s hemsida och
däremed gjorts tillgängliga för samtliga medlemmar. Information om detta har skickats ut till samtliga medlemmar
via e-post.
Årsmötet beslutade godkänna stadgarna
§ 14 Årsstämmans avslutning
Håkan Karlsson tackade Malin Söderson för hennes långa och engagerade arbete i styrelsen.
Håkan Karlsson avslutade årsstämman med att tacka samtliga för medverkan.

Vid protokollet:

Mötesordförande:

Victor Blomqvist
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Justeras:
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Elisabet Johansson
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