
SVARSBLANKETT  

Till Nordens Ljus AB årsmöte 2020  

Svar insändes senast onsdag 26 maj 2021 klockan 17. 

 

Namn: ……………………………………. ………………………………  Antal aktier: ………… 

 

Skriv ditt svar (Ja eller Nej) i högra kolumnen. Om du svarar Nej, komplettera med kommentar. 

Punkt på dagordningen Förslag/Fråga Ditt svar 

/Ja / Nej) 

Öppna stämman   

Val av ordförande för stämman Förslag Christer Andersson  

Val av sekreterare för stämman Förslag Kerstin Heikenfeldt  

Val av justeringsman/räknare Förslag Sune Johansson  

Fråga om mötet är behörigen utlyst Anser du att mötet har utlysts på ett korrekt sätt? 

Mötet har utlysts på bolagets hemsida och i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

På grund av rådande pandemi har styrelsen 

beslutat att inte ha ett fysiskt möte. Deltagande 

och röstning sker via e-post. 

 

Föredragning av 

Förvaltningsberättelsen samt 

godkännande 

Godkänner du Förvaltningsberättelsen? 

Förvaltningsberättelsen finns på bolagets 

hemsida och har även skickats ut till dem som 

beställt den. 

 

Föredragning av Årsredovisningen 

och godkännande 

Godkänner du Årsredovisningen? 

Årsredovisningen finns på bolagets hemsida och 

har även skickats ut till dem som beställt den. 

 

Föredragning av 

Revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen finns på bolagets hemsida 

och har även skickats ut till dem som beställt 

den. Revisorerna rekommenderar att styrelse och 

verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet. 

 

Beslut om fastställande av balans- 

och resultaträkning 

Beslutar du att fastställa du balans- och 

resultaträkning? 

 

Beslut om disposition av årets 

resultat 

Beslutar du att fastställa dispositionen av 

resultatet? 

 

Ansvarsfrihet för styrelse och 

verkställande direktör 

Anser du att styrelse och verkställande direktör 

kan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2020? 

 



Fastställande av styrelse- och 

revisorsarvoden 

Inget arvode utgår till styrelsen. Revisor ersätts 

enligt faktura. 

 

Fastställande av antal medlemmar i 

styrelsen 

Enligt stadgarna ska styrelsen innehålla 3 till 9 

medlemmar. Styrelsen föreslår att 4 medlemmar 

ingår. 

 

Val av styrelse och revisorer Godkänner du styrelsen?  

Styrelsen ska bestå av Tommie Åkerström, Mille 

Nylander, Kerstin Heikenfeldt och Jan Olofsson. 

Till revisor väljs Martin Kraft med Anders Äng 

som suppleant. 

 

Inkomna propositioner Ingen proposition har inkommit  

Inkomna motioner Ingen motion har inkommit  

Övriga frågor Britt-Marie Nordquist avgår som 

styrelseledamot efter två år. Styrelsen tackar 

henne för engagerat deltagande. 

 

Mötet avslutas   

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla svarsblanketter kommer att arkiveras tillsammans med årsmötesprotokollet. 


