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FÖRENINGSSTÄMMOPROTOKOLL 
fört vid Sweden Food Arena Ekonomisk förenings ordinarie föreningsstämma  
den 2 juni, 2020, i Stockholm  

 
Stämmans öppnande 
Sweden Food Arenas styrelseordförande Per Arfvidsson hälsar välkommen och informerar 
om att med anledning av vårens pågående Corona-epidemi, genomförs årets 
föreningsstämma digitalt (genom verktyget Microsoft Teams). Deltagarna i mötet har full 
möjlighet att ställa frågor och det går därmed även att genomföra omröstning om så skulle 
vara möjligt.  
 
§1 Ordförande 
Till ordförande för stämman valdes Per Arfvidsson. 

 
§2 Protokollförare 
Till protokollförare för stämman valdes Marie Gidlund 

 
§3 Godkännande av röstlängd 
Det gjordes ett upprop för att säkerställa vilka av de föranmälda deltagarna som kopplat upp 
sig, se närvarolista bilaga 1. 
 
§4 Val av justeringsperson  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Björn Hellman. 

 
§5 Stämmans behörighet 
Kallelse skickades ut den 4 maj. Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst. 

 
§6 Fastställande av dagordning 
Dagordningen för mötet presenterades och godkändes. 
 
§7 Styrelsens årsredovisning 
Verksamhetsledaren gjorde en kort sammanfattning över årets viktigaste händelser inom den 
ekonomiska föreningen enligt punkt 7, bilaga 2. Därefter presenterades årsredovisningen enligt 
bilaga 3. 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019–04–01 – 2019–12–31 föredrogs. 

 
§8 Revisionsberättelsen 
Verksamhetsledaren presenterade en sammanfattning av revisionsberättelsen som i sin 
helhet bifogats årsredovisningen enligt bilaga 3. 
 
§9 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning 
Föreningsstämman beslutade  
att  fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret. 
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§10 Beslut om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

Föreningsstämman beslutade 
att  de till förfogande stående vinstmedel, 309 568 kronor, i enlighet med styrelsens 

förslag skulle överföras i ny räkning. 
att med godkännande lägga årsredovisningen med förvaltningsberättelse och 

revisionsberättelse för 2019 till handlingarna. 

 
§11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
Föreningsstämman beslutade 
att  styrelsens ledamöter och verkställande direktören (verksamhetsledaren) beviljades 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019–04–01 – 2019–12–31. 

 
§12 Bestämmande av ersättning till revisor 
Föreningsstämman beslutade 
att  ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning. 
 
§13 Fastställande av medlemsavgift 
Föreningsstämman beslutade 
att  fastställa medlemsavgiften för 2020 och 2021 enligt följande: 

 
FÖRETAG 
Omsättning <50 MSEK: 3 000 kr 
Omsättning 50 - 250 MSEK: 10 000 kr 
Omsättning >250 MSEK: 30 000 kr 

  
BRANSCHORGANISATION 
Mindre branschorganisationer: 10 000 kr. 

 
§14 Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas 
Föreningsstämman beslutade 
att  styrelsen ska bestå av 10 ledamöter. 

 
§15 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande 
Föreningsstämman beslutade 
 
att till ledamöter på mandattiden ett (1) år välja: 

Per Arfvidsson, ordförande 
Håkan Björklund 
Karin Brynell 
Håkan Christensson 
Patrik Hansson 
Anna-Karin Hatt 
Björn Hellman 
Malin Jennerholm 
Anna-Kajsa Lidell 
Andreas Sbrodiglia 
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§16 Val av revisor och eventuell revisorssuppleant 
Föreningsstämman beslutade 
att till revisor välja Håkan Sten, Mazars 
 
§17 Anmälan av valberedning 
Föreningsstämman beslutade 
att till valberedning på ett (1) år välja 

Karin Brynell 
Anna-Karin Hatt  
Björn Hellman 

 
§18 Ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman 

a. Revidering av stadgarna 
Styrelsen föreslår en revidering av stadgarna för att förtydliga §4 vem som kan bli medlem, 
§5 skäl för uteslutning, §7 styrelsens sammansättning och att ingen ekonomisk ersättning 
utgår, §8 styrelsens åligganden samt §16 att ingen återbetalning föreligger vid uppsägning av 
medlemskap. §14 om prissättning utgår. 
 
Föreningsstämman beslutar 
att  anta de nya stadgarna enligt styrelsens förslag. 
 
§19 Ärenden som medlem hänskjutit till stämman 
Det har inte inkommit några motioner till årets föreningsstämma. 
 
§20 Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på föreningsstämman 
Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad. 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
Ordförande   Protokollförare Justeras 
Per Arfvidsson  Marie Gidlund  Björn Hellman 
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BILAGA 1 
 
Närvarande 
 
Per Arfvidsson, Lantmännen 
Mats Emilsson, AgroVäst 
Håkan Christensson, Lyckeby Culinar 
Annelie Lundell, HKScan 
Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel 
Malin Jennerholm, Orkla Confectionary & Snacks 
Peter L Wejse, Arla Foods 
Anita Falkenek, KRAV 
Christine Kullgren, Fazer 
Martin Lundell, Sveriges bagare & konditorer 
Björn Hellman, Livsmedelsföretagen 
Anna-Karin Hatt, LRF 
 


