
/.]~ Sida

• Cdr C~~E~~a~ AC3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16)
Sammanträdesdatum
2018-05-31

Eda Energi AB
Bolagsstämma
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Carina Walmann
~-

Ordförande
Carl-Olov Sjöstedt (C)

Justerare Ola Dahlström
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Datum då anslaget sätts upp 2018-06-07 Datum då anslaget tas ned 2018-06-29

Förvaringsplats för protokollet Eda Bostads AB

Underskrift ~~~~
Carina Walmann
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Val av ordförande vid stämman
Till ordförande utsågs Carl-Olov Sjöstedt

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(16)
Sammanträdesdatum
2018-05-31

Mötets ordförande hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Upprättande och godkännande av röstlängd

Eda Energi AB består av 40 000 aktier.

Ägare till dessa är Eda Kommun.

Kommunens valda ombud Ola Dahlström godkände röstlängden.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Till att justera dagens protokoll utsågs Ola Dahlström

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Fastställande av dagordning
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Sammanträdesdatum
2018-05-31

Dagordningen är upprättad i enlighet med bolagsordningen antagen av KF
2009-08-26, § 84.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Prövni~~ av om stämman blivit behörigen
sammankallad
Kallelse hade 2018-OS-17 utgått per mejl till samtliga aktieägare, d vs till
valt ombud för Eda Kommun samt till styrelsen och revisorer. Då kallelse
sålunda skett inom tid och på sätt som i bolagsordningen föreslcrives,
förklarade stämman sig behörigen kallad.

usterandes sign Utdragsbestyrkande
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~ramlägga~~l~ ~~~ ~U~~°~c~~~u~r~ungen,
s~evisionsb~rättelser~ och Iekr~annarev~~oU°ns
granskningsrapport
Dessa föredrogs av VD Nils-Eric Einarsson som lämnade redogörelse för
det gångna årets resultat och bolagets ekonomiska ställning

2017 års redovisning med revisionsberättelse och lekmannarevisorns
granskningsrapport bifogas protokollet.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslut angående

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-05-31

a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen

Stämman beslöt efter genomgång fastställa föreliggande resultat- och
balansräkning för 2017.

b) Disposition av årets resultat

Stämman beslöt att disponera årets resultat enligt den fastställda resultat-
och balansräkningen.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslöt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och
kassaförvaltande organ ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

Sida
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Fastställande a~ ~U°vod~r~ åt s%.Jr~~lse~,rev~~~~~°~ och
Iekmar~~~revi~~U°~~~ ~neo~ ~~ppleanter.
Styrelsearvode

Arvode till ordförande och vice ordförande i kommunens bolag utbetalas
kvartalsvis med en fjärdedel per utbetalningstillfälle. Arvodets storlek
framgår nedan.

Årsarvode ordförande

Årsarvode vice ordförande

14 905 kr

7453 kr

Arvodet inkluderar förlorad arbetsinkomst och semesterersättning.
Ordförande och vice ordförande har utöver sitt styrelsearvode rätt till
sammanträdesarvode, dagarvode vid lours, konferens mm samt ersättning för
rese- och traktamenteslcostnader.

Arvode utbetalas inte till heltidsarvoderat kommunalråd.

Till kommunalråd utgår inga fasta styrelsearvoden.

Uppräkning av arvoden skall sloe på samma sätt som för arvoden till
kommunens förtroendevalda enligt Arvodesreglemente för Eda Kommuns
förtroendevalda § 11

Sammanträdesarvode

Sammanträdesarvode utbetalas till ordförande, vice ordförande,
styrelseledamot samt närvarande suppleant. Sammanträdesarvode utbetalas
inte till heltidsarvoderat kommunalråd.

Protokollfört sammanträde.

Sammanträdesarvodet 2 485 kr per sammanträde inkluderar förlorad
arbetsinkomst och semesterersättning.

Dagarvode

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Ordförande, vice ordförande, styrelseledamot och suppleant erhåller vid resa
utanför kommunen samt vid förrättning inom kommunen som företas på
uppdrag av bolagsstyrelse, rätt till särskilt dagarvode med belopp som anges
nedan. Dagarvodet utges utöver eventuell resekostnadsersättning och
traktamente.

Dagarvode utbetalas inte till heltidsarvoderat kommunalråd.

Med förrättning avses: konferens studiebesök, studieresa lours som rör
bolagets angelägenhet och som har ett direkt samband med
förtroendeuppdraget ibolaget.

Dagarvode vid förrättning: 24851cr. Dagarvodet inkluderar förlorad
arbetsinkomst och semesterersättning.

Uppdrag som här angetts skall godkännas i vederbörlig ordning för att
dagarvode skall utbetalas. För styrelseledamot eller vice ordförande innebär
detta att ordförande skall godkänna uppdraget innan det företas. För
ordförande skall uppdraget på motsvarande sätt godkännas av styrelsen
eller, om detta inte går av t ex tidsskäl, av vice ordföranden.

Arvode lekmannarevisor

Arvode 2017 till lekmannarevisor är 5 589- kr.

Arvodena ovan inkluderar förlorad arbetsinkomst och semesterersättning.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-05-31

Fyllnadsva8 ~~~ stye°~D~ele~J~r~~~~~~°
Då en ledamot aviserat sin avgång sker fyllnadsval.

1. Vice ordförande Per-Magnus Andersson har avsagt sig sitt uppdrag.
Här har KF beslutat utse Bertil Börjesson till vice ordförande.

Stämman beslutade enligt ovanstående förslag.

Utdragsbestyrkande

Sida
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fl ~~rekomrmande fall val av revisor och revisor
suppleann:
Styrelsen beslutade att använda samma revisorer som Eda kommun

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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D ~u~~ek~~i~rr~~nde fall anmälan ~~ C~~rr~~r~~r~u~~0~a~äktiges
eda kor~rr~~~ beslut rörande styrelsel~c9~~~rV~~~~~~° c~~~
lekmannar~~isorer med suppleanter
Styrelsen beslutade att använda samma som Eda kommun.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Ägarrepresentant Ola Dahlström framförde följande önskemål från
Kommunstyrelsen:

KS uppmanar Eda Energi att fortsätta utreda alternativa värmekällor när
avtalet med Åmotfors Energi löper ut

KS ger bolaget i uppdrag att tillsammans med Eda kommun se över om det
finns samordningsvinster att göra inom administration.

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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