
Datum: torsdag den 27 maj 2010

Tid: kl 11.00 - 12.00

Plats: Sal Thott, ProCivitas Privata Gymnasium i Helsingborg

Närvarande
Bettina Westhfaal, Swish UF
Karina Polleck, Swish UF
Lina Svaan, Swish UF
Mathilda Hansson, Swish UF
Kajsa Friid, Swish UF

Frida Karzoon, auktoriserad revisor
Willy Karlsson, rådgivare
Mattias Nilzén, riskkapitalandelsägare
Henrik Bergh, riskkapitalandelsägare
Ulla Östergårdh, riskkapitalandelsägare

Frånvarande
Emily Lundh, riskkapitalandelsägare
Karl-Erik Svensson, riskkapitalandelsägare

Protokoll
  
§1 – Mötets öppnande
Mötet valde Bettina  Westhfaal till ordföranden som hälsade samtliga väl-
komna och förklarade mötet öppnat.

§2 - Val av sekreterare
Mötet valde Karina Polleck till att föra dagens protokoll. 

§3 - Val av justeringsman
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kajsa Friid.

§4 - Godkännande av kallelse och dagordning
Mötet ansåg att kallelse  skickats i rätt tid och att agendan var upprättad i 
enlighet med företagets bolagsordning.

§5 - Röstlängd
Mötet jämför röstlängden mot närvarande mötesdeltagare och godkänner 
röstlängden.

§6 - Utlysande
Mötet beslutade att stämman var utlyst i enlighet med företagets bolags-
ordning.
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§7 - Berättelser
Här skriver ni att ni har presenterat årsredovisningen. Särskilt viktiga delar 
att presentera är balans- och resultaträkningen samt revisorernas berättelse. 

§8 - Beslut
Mötet beslöt att,

§ fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräk-
ningarna.

§ bevilja styrelsen ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räken-
skapsårets förvaltning av bolagets angelägenheter.

§ disponera till stämmans förfogande stående  medel i enlighet med 
styrelsens förslag.

§9 - Beslut om likvidation
Beslöts att Swish UF ska likvideras per den 30 maj 2010.

§10 - Mötets avslutande
Ordförande  tackade medarbetare, rådgivare och riskkapitalister för deras 
goda  insatser under det gångna verksamhetsåret och förklarade stämman 
avslutat. 

Helsingborg torsdag den 27 maj 2013

Vid protokollet

__________________________  
  Karina Polleck

Justeras

_________________________ __________________________   
 Bettina Westhfaal Kajsa Friid
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