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Jubileumssmörgås med brie och rostbiﬀ
1 person
En god och mättande smörgås, perfekt till en lyxig
frukost en ledig dag eller som en snabb och lättgjord lunch.
Brie och rostbiﬀ ger bra mättnad och passar ﬁnt till
Östras Jubileumsbröd som har en underbar smak och
generös storlek.
Gör så här
Bred smör eller margarin på brödskivan. Grunda med
salladsblad och lägg sedan på skivor av rostbiﬀ och brieost.
Toppa med rostad lök och ättiksgurka. Garnera gärna med
några kvistar färska kryddor om du vill.

Du behöver
– 1 skiva Östras Jubileumsbröd
– 2 skivor brieost
– 3 skivor rostbiﬀ
– rostad lök
– ättiksgurka
– bordsmargarin
– sallad, t.ex frisésallad

Östras Årsredovisning 2020
Produktion:2ComWise AB.
Foto: Fotograf Adde (Andreas ”Adde” Andersson), Omelettfoto (Carolin Freiholtz) och Owe Lundqvist. Övriga: Östras. Tryck: KB Media.

Årsredovisning 2020
Styrelsen och den verkställande direktören för Östra Bageriföreningen i
Halmstad ekonomisk förening avger årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.
Redovisningen innehåller förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning,
kassaflödesanalys, noter, revisionsberättelse samt dagordning för distriktsmöten
och företagsstämman.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.

Styrelsen för Östra bageriföreningen

Bakre raden, från vänster: Peter Anderberg, Mathias Jakobsson (VD), Stina Larsson,
Göran Nilsson, Rose-Marie Henriksson, Pär Heljedal.
Främre raden, från vänster: Elisabeth Perby, Lars Larsson (ordförande), Kjell Janson.
Frånvarande: Ulrika Bergström.

Östras Årsredovisning 2020

3

Förvaltningsberättelse
Medlemmar
Under året har styrelsen beviljat 279 nya medlemmar inträde och 318 medlemmar utträde. Vi har även i år gjort en genomgång
av vårt medlemsregister och efter dessa ändringar uppgår medlemsantalet till 12 864 personer. För att säkra Östras framtid som
en oberoende ekonomisk förening fortsätter vi arbetet med att intressera de yngre generationerna till att bli nya medlemmar.

Marknaden
Man kan omöjligen sammanfatta 2020 utan att påtala den enorma effekten Coronaviruset haft på både samhället i stort och
även vår verksamhet. Vi har under året haft dramatiska försäljningstapp i våra egna butiker, konditorisortimentet, kallskänk
och på våra lösbröd och kaffebröd. Lyckligtvis har vi lyckats kompensera i stort sett hela värdet av dessa försäljningstapp på
andra kanaler och kunder. Vi har under året haft fin utveckling på Dagligvaruhandeln i stort vilket vi är mycket nöjda med.
Under 2020 anställde vi dessutom en säljare i Stockholm och har under året sett mycket goda resultat av detta.
Sammanfattningsvis är vi väldigt stolta och glada att vi klarade 2020 med i stort sett oförändrad försäljning samt att vi lyckades
klara våra avskrivningar och därmed undvika ett negativt resultat.
Stort fokus har under 2020 legat på att genomgå en IFS certifiering. Vi har genomlyst i stort sett varje rutin och process i
verksamheten under året. I stort sett alla våra rutiner, processer och standarder för kvalitet och säkerhet finns nu dokumenterat.
Vi är sedan 9/4 2021 IFS certifierade.

Investeringar
Även 2020 är ett år då vi haft relativt låga investeringar. Totalt har nyinvesteringarna för 2020 uppgått till 1.519 tkr och har
avsett bageriutrustning.

Resultatet
2020 års resultat före avskrivningar uppgår till 8.332 tkr. Resultatet är jämförbart med föregående år. Vi har under året fått
coronabidrag som påverkar resultatet positivt. Det bör dock nämnas att vi utan pandemin hade haft en väsentligt högre
försäljning och vi anser att det på det hela kompenserar varandra. Vi har under året effektiviserat framförallt produktionen
och på detta sätt minskat arbetskraftskostnaden. Vi jobbar ständigt vidare med effektiviseringar då dessa är avgörande i vår
verksamhet.

Miljö
Miljöfrågorna är viktiga för alla. Att vi kan köpa mat utan tillsatser och att vi vet var det vi äter kommer ifrån. Vi på Östras
tycker det är viktigt att det på alla livsmedel står vem som är tillverkaren och varifrån livsmedlet kommer. Vi arbetar aktivt med
att i största utsträckning köpa in våra råvaror från lokala leverantörer. Alla våra ugnar värms numera upp med biogas. Vårt
överbak går dessutom till att producera biogas. Östras bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken vilket motsvarar
100 % av nettoförsäljningen.

Sammanfattning
I pandemins spår genomgick Östra Bageriföreningen ett väldigt turbulent år 2020. Många företag i samhället har fallit offer för
en hård ekonomisk verklighet. Även i brödbranschen har många företag påverkats väldigt negativt. Det känns väldigt bra att
vi lyckades hantera alla yttre omständigheter utan en negativ inverkan på resultatet. Vi tror att även 2021 kommer bli väldigt
påverkat av pandemin. Förhoppningsvis ser vi efter sommaren en positiv utveckling och ett mer ”normalt” samhälle igen. Vårt
fokus kommer ligga på att utveckla våra centrala kunder samt att så fort samhället öppnar upp jobba mer lokalt och i våra egna
butiker.
Vi ser framtiden an med tillförsikt och känner att vi trots en utmanade omvärld är starkt rustade för framtiden!!!
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Flerårsjämförelse
Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag i tkr.
2020

2019

2018

2017

177.400

178.647

182.362

189.320

8.332

8.941

364

2.994

6

10

-8.173

-5.294

62.678

63.725

74.696

75.227

127

146

169

169

29

29

24

34

Avkastning på totalt kapital %

0,7%

0,7%

Neg

Neg

Avkastning på eget kapital %

0,1%

0,1%

Neg

Neg

2020-12-31

2019-12-31

1.313

1.283

Nettoomsättning
Resultat före avskrivningar
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet %

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Bundet eget kapital
Insatser
Belopp vid årets ingång
Inbetalda insatser

20

30

1.333

1.313

Belopp vid årets ingång

13.014

13.014

Belopp vid årets utgång

13.014

13.014

Summa bundet eget kapital vid årets utgång

14.347

14.327

3.856

3.817

Belopp vid årets utgång
Reservfond

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Summa fritt eget kapital vid årets utgång

35

39

3.891

3.856
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Resultaträkning
Belopp i Tkr.

RÖRELSENS INTÄKTER MED MERA

Not

2020

2019

177.400

178.647

2

4.555

3.474

Summa intäkter med mera		

181.955

182.121

Råvaror och förnödenheter		

-55.134

-52.615

Övriga externa kostnader

3,4

-37.531

-33.951

5

-80.958

-86.614

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		

-7.901

-8.511

Summa rörelsens kostnader		

-181.524

-181.691

Rörelseresultat		 431

430

1

Försäljning		
Övriga rörelseintäkter

RÖRELSENS KOSTNADER

Personalkostnader

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		

0

1

Räntekostnader och liknande resultatposter		

-425

-421

Summa resultat från finansiella investeringar 		

-425

-420

Resultat efter finansiella poster		

6

10

Skatt på årets resultat

6

29

29

ÅRETS RESULTAT

7

35

39
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Balansräkning
Belopp i Tkr.

TILLGÅNGAR

Not

2020-12-31

2019-12-31

1
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

8

5.587

6.064

Maskiner och andra tekniska anläggningar

9

25.713

28.334

Inventarier, verktyg och installationer

10

1.161

4.206

Pågående nyanläggningar

11

325

564

		

32.786

39.168

Övriga långfristiga värdepappersinnehav		

27

27

Summa anläggningstillgångar		

32.813

39.411

4.229

3.906

Kundfordringar		

13.442

13.291

Övriga kortfristiga fordringar		

2.511

1.768

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

4.321

4.226

Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager med mera
Råvaror och förnödenheter		
Kortfristiga fordringar

12

		
20.274
19.285

Kassa och bank		

5.362

1.339

Summa omsättningstillgångar		

29.865

24.530

SUMMA TILLGÅNGAR		
62.678
63.725
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Balansräkning
Belopp i Tkr.

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2020-12-31

2019-12-31

Inbetalda insatser		

1.333

1.313

Reservfond		

13.014

13.014

Eget kapital

Bundet eget kapital

		
14.347
14.327

Fritt eget kapital
Balanserade vinstmedel		

3.856

3.817

Årets resultat		

35

39

		
3.891
3.856

Summa eget kapital		

18.238

18.183

13

841

870

Skulder till kreditinstitut		

7.748

10.704

Övriga skulder		

873

873

Summa långfristiga skulder		

8.621

11.577

Leverantörsskulder		

11.889

11.031

Skulder till kreditinstitut		

2.894

1.166

Övriga kortfristiga skulder		

1.811

1.781

14

18.384

19.117

Summa kortfristiga skulder		

34.978

33.095

Skulder
Avsättningar
Uppskjutna skatter

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		
62.678
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63.725

Kassaflödesanalys
Belopp i Tkr.

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

2020

2019

Rörelseresultat före finansiella poster

431

430

7.901

8.511

8.332

8.941

0

1

-425

-421

0

0

7.907

8.521

Ökning/minskning varulager

-323

-1.546

Ökning/minskning kundfordringar

-151

4.105

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

-838

260

858

3.308

-703

-3.821

6.750

4.211

-1.519

-1.934

Sålda materiella anläggningstillgångar

0

0

Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar

0

0

-1.519

-1.934

20

30

Ökning/minskning finansiella skulder

-1.228

-3.883

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1.208

-3.853

Årets kassaflöde

4.023

-1.576

Likvida medel vid årets början

1.339

2.915

Likvida medel vid årets slut

5.362

1.339

Avskrivningar

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Insatskapital
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Noter
Belopp i Tkr.

Not 1. Redovisningsprinciper
Årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse
med föregående år.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och
det verkliga värdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet för egentillverkade hel- och halvfabrikat har
beräknats till varornas tillverkningskostnader inklusive skälig andel av indirekta tillverkningsomkostnader.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas
följande avskrivningstider:
Antal år
Byggnader, Stommar
Markanläggning
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier

50
20
5-20
5-7

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas
linjärt över leasingperioden.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt s k indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medför in- och utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Som likvida medel klassificeras, förutom
kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast obetydlig
risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har kortare återstående
löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver
(med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2. Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter fördelar sig enligt följande:
Rabatt/återbetalning tvist investering
Coronabidrag
Försäljning till biogasanläggning
Försäkringsersättningar
Övriga intäkter
Summa
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2020

2019

0
3.658
507
171
219
4.555

2.716
535
0
223
3.474

Not 3. Arvoden och kostnadsersättningar
Revisionsuppdrag pwc
Förtroendevalda revisorer
Summa

2020
98
17
115

2019
100
17
117

Not 4. Operationella hyresavtal
Framtida minimihyresavgifter, som ska erläggas
avseende icke uppsägningsbara hyresavtal:

2020

2019

Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år
Förfaller till betalning senare än 5 år
Under perioden kostnadsförda hyresavgifter

1.562
2.343
0
1.562

725
436
0
1.053

Not 5. Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

2020

2019

52
75
127

62
84
146

1.606
56.881
58.487

1.622
60.253
61.875

17.204

19.328

4.926
-490
80.127

4.261
-602
84.862

8,3%
4,7%

7,6%
4,4%

Antalet styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor
Män
Totalt

2
6
8

2
6
8

Antalet verkställande direktörer
Män

1

1

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till
Kvinnor
Män
Totalt
Löner och ersättningar har uppgått till
Styrelsen och verkställande direktören
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader (varav för styrelse och
verkställande direktör 263 tkr (259 tkr ))
Erhållna lönebidrag
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Total sjukfrånvaro
Varav långtidssjukfrånvaro

Not 6. Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat
Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (21,4%)
Ej uppbokad skatt på underskott
Skatt på ej avdragsgilla kostnader
Redovisat skattekostnad
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2020
0
29
29

2019
0
29
29

5
-1
87
-57
29

10
-2
122
-91
29

Not 7. Förslag till vinstdisposition
Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen
disponeras så att i ny räkning överförs

Not 8. Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
Inköp
Försäljning och utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
Avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
Taxeringsvärden för fastigheter i Sverige
Bokfört värde byggnad
Bokfört värde mark

Not 9. Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
Inköp
Omklassifiering
Försäljning och utrangering
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
Försäljningar och utrangeringar
Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

3.856
35
3.891
3.891

2020-12-31

2019-12-31

25.418

25.418

0
0
25.418

0
0
25.418

-19.354

-18.877

-477
0
-19.831
5.587

-477
0
-19.354
6.064

16.589
5.509
78

16.589
5.986
78

2020-12-31

2019-12-31

95.853

95.498

1.758
0
0
97.611

355
0
0		
95.853

-67.519

-63.754

0
-4.379
-71.898
25.713

0
-3.765
-67.519
28.334

Not 10. Inventarier, verktyg och installationer

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

24.698

26.371

0
0
24.698

1.342
-3.015
24.698

-20.492

-19.238

0
-3.045
-23.537
1.161

3.015
-4.269
-20.492
4.206

Ingående avskrivningar
Årets förändringar
Försäljningar och utrangeringar
Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
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Not 11. Pågående nyanläggningar
Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda omfördelningar
Utgående nedlagda kostnader

2020-12-31
564
0
-239
325

2019-12-31
326
238
0
564

Not 12. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Bonus från leverantörer
Förskottsbetald försäkring
Förskottsbetalad hyra
Övriga poster
Summa

2020-12-31
2.594
498
209
1.020
4.321

2019-12-31
2.534
489
202
1.001
4.226

Not 13. Uppskjutna skatter
Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i
resultaträkningen samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper
sig på verksamheten utgörs av uppskjuten skatteskuld hänförlig till
skillnader i värdering av fastigheten.
Summa

2020-12-31

2019-12-31

841
841

870
870

Not 14. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupen kundbonus
Övriga poster
Summa

2020-12-31
1.410
8.857
4.573
913
2.631
18.384

2019-12-31
2.152
8.918
4.814
1.171
2.062
19.117

Not 15. Ställda säkerheter
Avseende Skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar
Pantbrev i fastigheten Junkern13
Inventarier med äganderättsförbehåll
Summa

2020-12-31

2019-12-31

5.000
6.500
19.440
30.940

5.000
6.500
20.520
32.020

Halmstad 2021-03-24
Lars Larsson

Kjell Janson

Göran Nilsson

Rose-Marie Henriksson

Ulrika Bergström

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Ledamot

Ledamot

Pär Heljedal

Stina Larsson

Elisabeth Perby

Mathias Jakobsson

Peter Anderberg

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Verkställande direktör

Personalrepresentant
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Östra Bageriföreningen i Halmstad
ekonomisk förening, org.nr 749200-3244.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Östra Bageriföreningen i Halmstad ekonomisk förening för år 2020.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Östra Bageriföreningen i Halmstad ekonomisk
förening för år 2020.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta
för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
föreningens interna kontroll.
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser
att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget
till dispositioner beträffande föreningens vinst och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande föreningens vinst har vi granskat om
förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver
vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat
sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller
föreningens stadgar.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning
per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vår revisionsberättelse har avgivits 2021-04-15

Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Bengt Karlsson
Auktoriserad revisor

Fredrik Nordstrandh

Rose-Marie Edlund

Av föreningen utsedd revisor

Av föreningen utsedd revisor
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Föreningsstämma
På grund av den rådande coronapandemin
hålls ordinarie föreningsstämma före halvårsskiftet 2021.

Dagordning
1. Mötets öppnande.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

2. Val av ordförande.

och verkställande direktören.

3. Fastställande av röstlängd.

12. Beslut av ersättning till styrelseledamöterna

4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.

och revisorerna.

5. Val av två justerare.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

14. Val av revisorer jämte suppleanter.

7. Styrelsens redovisningshandlingar för det

15. Val av valberedning.

förflutna året.

16. Ärenden som av styrelsen, distriktsmöte eller

8. Revisorernas berättelse.

medlem hänskjutits till föreningsstämman.

9. Beslut om fastställande av resultaträkning

17. Övriga ärenden som enligt lag kan

och balansräkning.

förekomma på stämman.

10. Beslut om dispositioner beträffande föreningens

18. Mötets avslutande.

vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
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Klassiker i ny design

Besöksadress: Skansgatan 5
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Postadress:

Box 7, 301 02 Halmstad

Telefon:

035 – 10 96 80
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035 – 15 89 90
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