
 Protokoll fört vid 
årsstämma i 
KlasBod Vindkraft 
AB, 556748-7284, 
den 28 april 2021 

  

 

§ 1 

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Lars Olsson som valdes till ordförande vid 
stämman. 

Antecknades att styrelsen beslutat att stämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, 
ombud eller utomstående och att aktieägarna skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom 
poströstning i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.  
 
Antecknades att en sammanställning av resultatet av de inkomna poströsterna presenterades, Bilaga 1. 
Antecknades att sammanställningen innehåller de uppgifter som bolaget ska redovisa enligt 26 § i 
lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor.  
 
Antecknades att ingen aktieägare angivit i sitt poströstformulär att beslut i något ärende på den i 
kallelsen föreslagna dagordningen ska anstå till fortsatt årsstämma. 
 
§ 2 

Stämman beslöt att godkänna den förteckning som upprättats baserat på bolagets aktiebok och 
poströster som kommit bolaget tillhanda (och som kontrollerats och tillstyrkts av den valda 
justeringspersonen) som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.  

§ 3 

Jonas Dahlström valdes till justeringsperson vid stämman. 

§ 4 

Det antecknades att kallelse till dagens stämma skickat genom brev med posten den 9 april 2021. 
Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.  

§ 5 

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för stämman, Bilaga 
2. 

§ 6 

Stämman beslutade att:  

a) fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning,  

b) anta dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen avseende räkenskapsåret 2020, samt att, 

Digitally signed by
Verified
Date: 2021.05.20
15:54:19 UTC
Reason: Signed by
Verified
Location:



c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen 
under räkenskapsåret 2020. 

§ 7 

Stämman beslutade att styrelsearvoden utgår med 2 000 kr per ledamot och suppleant 
för deltagande vid styrelsemöte och att en extra årlig ersättning utgår till styrelsens ordförande om 4  
000 kr. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

§ 8 

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre 
styrelseledamöter med en styrelsesuppleant. 

För tiden till dess nästa årsstämma hållits valdes Lars Olsson, Åke Ahlsten och Jonas Dahlström till 
styrelseledamöter med Göran Bylund som styrelsesuppleant. Det noterades att Bengt Hallgren har 
avböjt omval som styrelsesuppleant. 

Till revisor valdes Barbro Hallgren. 

* * * 
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