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7800 Ekonomi 

Protokoll Årsstämma Värnamo Energi AB

Alla 

Malin Classon 
Protokoll Årsstämma Värnamo Energi AB 20200527 

Information om mötet 

Ärende: Ordinarie Årsstämma Värnamo Energi AB 

Datum, tid och plats 2020-05-27, kl. 15:00, Stadshuset i Värnamo 

Deltagare: 
Styrelsens ordförande 
Ombud  

Gunnar Crona 
Camilla Rinaldo Miller 
Mikael Karlsson 

Handläggare Malin Classon 

§ 449 Öppnande 

Styrelsens ordförande Gunnar Crona hälsade välkommen och förklarade 
årsstämman öppnad. 

§ 450 Ordförande 

Till ordförande valdes Mikael Karlsson 

§ 451 Röstlängd 

Värnamo Kommun genom Kommunfullmäktige och dess ombud Camilla Rinaldo 
Miller utgör röstlängd och företräder samtliga aktier 4224 aktier 

Röstlängden godkänndes 

§ 452 Sekreterare 

Till sekreterare valdes Malin Classon 
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§ 453 Justeringsmän 

Till justeringsmän valdes Camilla Rinaldo Miller och Mikael Kalrlsson 

§ 454 Stämmans 
behörighet 

Stämman förklarades behörigen kallad 

§ 455 Dagordning 

Dagordningen godkändes 

§ 456 Årsredovisning 
och 
rev.berättelse 

 Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns 
granskningsrapport för 2019 är framlagd vid stämman 

§ 457 Resultat och 
balansräkning 

Stämman godkände årsredovisningen för 2019 och fastställde styrelsens förslag till 
resultat- och balansräkning 

§ 458 Vinst 
disposition 

Godkände styrelsens förslag att den ansamlade vinsten enligt balansräkningen per 
2019-12-31 på 55 500 886 kronor överförs i ny räkning  

§ 459 Ansvarsfrihet 

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2019 års 
räkenskaper och förvaltning. 

§ 460 Revisorer 

Som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma utses Mats Nilsson Öhrlings 
Procewaterhouse Coopers AB, PWC i Sverige AB till ordinarie revisor.  
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Som revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma utses Peter 
Söderman Öhrlings ProcewaterhouseCoopers AB PWC  

§ 461
Kommunfullmäktige har 2019-01-31, utsett ledamöter och suppleanter i styrelsen 
samt 2019-03-28 utsett externa styrelseledamöter för Värnamo Energi AB samt att 
dessa är valda från årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman 2023 enligt 
följande:  

Styrelse-
ledamöter 

Ordinarie 

Gunnar Crona, ordförande 
Thomas Sköld, vice ordförande 
Lars Ekblad, 2:e vice ordförande 
Maria Leifland 
Ardita Berisha  
Externa: 
Hans Björstrand 
Carina Bergsten Sahlin 

Suppleant 

Anders Björhag (för Gunnar Crona) 
Torbjörn Ohlsson (för Thomas Sköld) 
Leif Persson (för Lars Ekblad) 
Axel Pettersson (för Maria Leifland) 
Anja Johansson (för Ardita Berisha) 

Anmäldes arbetstagarrepresentanter 
Sonny Axelsson (ordinarie) 
Stefan Nilsson (Ordinaerie) 
Per-Olof Olsson (suppleant) 

§ 462 Lekmanna-
revisor 

Kommunfullmäktige har 2019-08-29 utsett ordinarie lekmannarevisor och 2019-01-
31 utsett ersättare för Värnamo Energi AB samt att dessa är valda från årsstämman 
2019 intill slutet av årsstämman 2023 enligt följande: 

Håkan Bengtsson som ordinarie lekmannarevisor, samt Karl-Magnus Svensson som 
ersättare för ordinarie lekmannarevisorn. 

§ 463 Arvoden 

Till styrelseledamöter och lekmannarevisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma 
ska utgå ersättning enligt de av Kommunfullmäktige rekommenderade årsarvoden 
för de kommunala bolagen, samt att ersättning till revisor ska utgå ersättning enligt 
genomförd upphandling 
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§ 464 Ägardirektiv 

Fastställde generella samt individuella ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige 
2020-03-26,  att gälla för bolaget 

§ 465 Bolagsordning 

Fastställde ny bolagsordning antagen av kommunfullmäktige 2020-03-26, § 49, att 
gälla för bolaget 

§ 466 Avslut
Ägarens ombud framförde ett tack till styrelsen, VD och personalen. 

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
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Bilaga: Arvoden 2020 
(baserade på KF:s rekommendation) 

A STYRELSE 

1. Årsarvoden

Ordförande 120 795 kr 

1:e Vice ordförande 40 265  kr 

2:e Vice ordförande 40 265 kr 

Övriga ledamöter 23 355 kr 

Årsarvoden avser ersättning för inläsning av handlingar och förberedelser av 
styrelsesammanträden. 

2. Arvode och ersättningar för sammanträden och övriga förrättningar.

Grundarvode 590 kr/sammanträde 
Halvt grundarvode när det gäller utbildning, 
kurs eller konferens 

Timarvode 228 kr/tim 



Värnamo Energi AB 
Org. Nr 556052-6872 

Bolagsordning 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Värnamo Energi AB. 

§2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Värnamo kommun, Jönköpings län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål att producera, distribuera och försälja energi, att driva elnätsverksamhet och 
att driva kommunikationsnät för data samt därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillgodose kommuninvånarnas behov av energi och 
elektronisk kommunikation. I detta ingår att enligt god teknisk praxis och med optimalt 
resursutnyttjande tillhandahålla energiförsörjning, infrastruktur för energi och elektronisk 
kommunikation, samt att aktivt äga och förvalta aktier och andelar i intresseföretag. 

Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen och fjärrvärmelagen ska bedrivas på 
affärsmässig grund. För bolagets verksamhet i övrigt ska de kommunalrättsliga principerna i 
kommunallagen gälla i tillämpliga delar. 

§5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Värnamo kommun möjlighet att ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.224.000 kronor och högst 16.896.000 kronor.

§ 7 Aktiebelopp 
I bolaget skall finnas lägst 4.224 aktier och högst 16.896 aktier. 

§8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst nio suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Värnamo kommun för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det ordinarie val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna 
ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor eller registrerat revisions bolag med eller utan 
suppleant. 

§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Värnamo
kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.

Fastställd av kommunfullmäktige i Värnamo kommun 2020-03-26, § 49. Sida 1 
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