
BRANSCHFÖRENINGEN FÖR STORKÖKSLEVERANTÖRER
THE SWEDISH CATERING EQUIPMENT MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS ASSOCIATION

Protokoll från BFS’ årsmöte den 7 maj 2019

§1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Christer Askerot förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla närvarande
välkomna.

§2 Val av ordförande för mötet
Beslutades att:
• välja Christer Askerot till ordförande för sammanträdet.

§3 Upprättande av förteckning över de närvarande samt fastställande av
röstlängd
En förteckning över de närvarande upprättades.

Beslutades att:
• den upprättade närvaroförteckningen gäller som röstlängd.

§4 Fråga om sammanträdet tillkommit efter stadgeenhig kallelse
Sammanträdet befanns ha tillkommit efter stadgeenlig kallelse.

§5 Val av justeringsmän
Beslutades att:
• till justeringsmän välja Magnus Ericsson, Wexiödisk AB, och Marcus Bengtsson,

Getinge Storkök AB.

§6 Styrelsens förvaltningsberättelse
Ulrika Flodberg presenterade BFS, vad föreningen uppnått de senaste åren, aktuella ärenden samt
BFS’ tillhörighet under paraplyet KTF (Kemisk Tekniska Företagen).

§7 Revisorns förvaitningsberättelse
BFS’ verksamhet revideras inte separat utan ingår som en del i revisionen av KTF Organisation AB.
Revisionsberättelsen väntas bli färdig inom kort.

lnternrevisorn Gernot Kröll, Metos Storkök AB, hade granskat föreningens styrelseprotokoll och
medlemsinformation och lämnat sin revisionsberättelse, vilken lästes upp.

Beslutades att:
• i efterhand sända ut revisionsberättelsen som gäller servicebolaget KTF Organisation AB,
• godkänna intern revisorns berättelse.



§8 Fastställande av balansräkning
Balansräkningen presenterades.

Beslutades att:
• fastställa den framlagda balansräkningen.

§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades att:
• bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§10 Fastställande av budget och avgifter enligt § 7 i stadgarna
Ulrika Flodberg kommenterade kort utfall 2018 och förslag till budget för 2019 med särprojektet
CFSP.

Avgiftsskala för 2019 (oförändrade avgifter/servicearvoden) presenterades.

Beslutades att:
• anta förslaget till budget för verksamhetsåret 2019,
• avgifter och servicearvoden för 2019 beslutades.

§11 Val av ordförande och vice ordförande
Ulrika Flodberg föredrog valberedningens förslag.

Beslutades att:
• välja Christer Askerot, Scanbox AB, som ordförande (omval 1 år kvar)

• som vice ordförande välja Jonas Gränesjö, Rational Scandinavia AB (omval 1 år kvar).

§12 Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter samt val av dessa
Ulrika Flodberg föredrog valberedningens förslag.

Beslutades att:
• fastställa antalet övriga styrelseledamöter till 5 stycken,

• till styrelseledamöter i BFS välja:
o Kristian Ekström (omval 1 år kvar) Electrolux Professional AB
o Per Ola Lindpil (omval 1 år kvar) Getinge Storkök AB
o Oscar Rosander (nyval 2 år) Hallin Sales AB
o Björn Eriksson (nyval 2 år) AB Hällde Maskiner
o Magnus Ericsson (omval 1 år kvar) Wexiödisk AB

• som suppleanter välja:
o Johan Haglund (omval 1 år) Haglund Industri AB



§13 Val av revisor och suppleant för denna
Beslutades att:
• som revisorer för BFS välja de revisorer som reviderar KTF Organisation AB, d v s Martin Sjöberg,

BDO,
• som internrevisor (lekmannarevisor) välja Gernot Kröll, Metos Storkök AB, att granska

föreningens verksamhet framför allt genom att ta del av styrelseprotokoll.

§14 Val av valberedning
Beslutades att:
• som valberedning välja Anders Pettersson, Idesta Foodtech AB, och Marcus Bengtsson, Getinge

Storkök AB.

§15 Övriga i behörig ordning till sammanträdet hänskjutna ärenden
Inga övriga ärenden.

Vid protokollet

Ulrika Flodberg

Marcus

Justeras

Ericsson



v
vi,b—-

oLLfr-

Ei

_______

-k/Q

j2L,’1;2v

8.iogaigÉ5ua.iiAg
6rofinuzuapsJgaipuis.qaÅvh’vvaa



VeCtagare ctrsmöte BS c(en maj 2019

4gy 2trena, öteLorg

löretag J’famn

L « 1 D- ‘-)

l<c\ij Yö

kJ p, cL

WIC1l.) A: /I’ (kf’

)-_
1 oR-Kt ht: M

r’


