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Aktieägarna i Kiladalens Utveckling AB (svb) kallas till årsstämma 

Aktieägarna i Kiladalens Utveckling AB, org. nr 556984-6065, kallas härmed till ordinarie 
bolagsstämma onsdagen den 22 juni 2022 kl. 18:00. Plats: Stavsjö Föreningshus, Stavsjö. 

Stämman kommer att genomföras i Stavsjö föreningshus med möjlig fysisk närvaro.   

Deltagande och anmälan 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman bör anmäla sig senast den 21 juni, 2022. 

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet 
4. Prövning om bolagsstämman blivit behörigt sammankallad 
5. Upprättande och godkännande av röstlängd 
6. Godkännande av dagordning 
7. Framläggande av årsredovisning   
8. Framläggande av revisionsberättelsen 
9. Beslut om: 

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning 
b) disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning 
c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD 

10. Information och utblick från verkställande direktören 
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
12. Val till styrelsen  
13. Val av revisor 
14. Val av valkommitté 
15. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor 
16. Stämmans avslutande 
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Fullmakt för bolagsstämma 

Fullmakt för nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att rösta för samtliga 
undertecknads aktier i Kiladalens Utveckling AB (svb) organisationsnummer 556984-6065 vid 
bolagsstämma den 2022-06-22. 

Ombud 

Ombudets namn Personnummer/födelsedatum 

  

Utdelningsadress 

 
Postnummer och postadress Telefonnummer 

  
 

Underskrift av aktieägare 

Aktieägarens namn Org.nr/Personnummer/födelsedatum 

  

Ort och datum Telefonnummer 

  

Namnteckning (*) 

 

(*) Vid firmateckning skall namnförtydligande anges vid namnteckningen och aktuellt 
registreringsbevis biläggas till fullmakten. 

 

Vänligen notera att anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman måste ske (på det sätt som föreskrivs i 
kallelsen) även om aktieägaren avser att utöva sin rösträtt genom ombud. Den ifyllda fullmakten (med eventuella bilagor) 
bör sändas till bolaget i samband med anmälan om deltagande. Skannad fullmakt insänd via e-mail är godtagbart. I annat 
fall skall det medtas till stämman. 
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Bolagsstämmans genomförande 
 
 
Kallelse till bolagsstämman 
 
Kallelse till bolagsstämman sker genom e-post inom den tid som anges i aktiebolagslagen. 
Kallelse sändes ut via mail till bolagets aktieägare den 2022-05-18.  
 
Årsredovisning, redovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut bifogas kallelsen 
och, eller finnas tillgängliga på bolagets kontor.  

Val av ordförande för bolagsstämman 
 
Styrelsen föreslår att Larz Johansson väljs till ordförande för stämman.  
  
Styrelsen föreslår att Gunnar Casserstedt väljs till sekreterare för stämman. 
 
 
Styrelsens rekommendation om fastställande av resultat och balansräkning 
 
Styrelsen föreslår att årets vinst förs i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning till 
aktieägarna sker. 
 
 
Val av styrelse 
 
Valberedningen föreslår att styrelsen för år 2022 består av sju (7) ordinarie ledamöter och två 
(2) suppleanter.  
 
Följande styrelse föreslås: Jonas Carlsson Malm, Gunnar Casserstedt, Göran Ekblom, 
Torbjörn Green, Larz Johansson, Bo Ohlsson, och Thomas Rodestrand.  
 
Till styrelsesuppleanter föreslås Rebecka Fredriksson, Stavsjö och Sara Helgstrand, Ålberga. 
 
Vi presenterar här de föreslagna suppleanterna till styrelsen. 

Rebecka Fredriksson. Ålder: 26 år. Rebecka har bott i Kila/Ålberga i 9 år, där hennes föräldrar har 
hästgård. Sedan 2 år tillbaka bor Rebecka i lägenheten i Föreningshuset i Stavsjö och trivs superbra i 
området!   Rebecka har en dubbelkandidat från universitetet i ekonomi och filosofi. Hon har läst ett 
program som heter Entreprenörskap, marknad och innovation och utöver det ekonomi upp till 
kandidatnivå. Rebecka är inne på sitt tredje år som egenföretagare där hon driver Sveriges enda 
mediebolag inom ridsport. Verksamheten är media, PR och marknadsföring! 

 

Sara Helgstrand. Sara bor och verkar med sin familj på Rösäng i Ålberga där de bedriver växtodling 
och kycklinguppfödning.  När Sara inte jobbar umgås hon med familj och vänner. Sara tycker även 
om att träna och vara ute i naturen.  För Sara är en aktiv landsbygd viktig, där man både kan verka 
och leva.  
 

Valberedningen föreslår att Larz Johansson väljs till ordförande.  
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Val av revisor 
 
Valberedningen föreslår att till revisor väljs PwC. Från PwC kommer i första hand Anne-
Louise Palm att representera företaget.   
 
Styrelsens förslag till valberedning 
 
Styrelsen föreslår att till valberedning väljs Leif Almberg och Eva Pettersson med Leif 
Almberg som sammankallande. 
 
Styrelsens förslag till arvoden 
 
Styrelsen föreslår att arvode till styrelsemedlemmarna utgår med noll (0) kronor och att 
arvodering till revisor sker enligt löpande räkning.  
 
Stavsjö i maj 2022 

Styrelsen 


