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Närvarande stämmoombud: enligt röstlängd, bilaga 1.
Därjämte deltog bl a styrelsens ordförande, verkställande direktören, ledamöter och suppleanter
i styrelsen, företrädare för medlemmarna samt medarbetare från Svenskt Näringsliv
____________________________________________________________________________
1.

Stämmans öppnande

Svenskt Näringslivs extra stämma 2020 öppnades av styrelsens ordförande Fredrik Persson,
som informerade om att stämman genomförs digitalt via länk och telefon, mot bakgrund av rådande
restriktioner när det gäller Covid19-pandemin.

2.

Val av ordförande vid stämman

Stämman beslöt välja Fredrik Persson som ordförande vid stämman.
Ordföranden utsåg chefsjuristen Christina Källenfors att vara sekreterare och att föra protokollet vid
stämman.

3.

Upprättande och godkännande av röstlängden

Stämman beslöt att förteckningen över föranmälda stämmoombud, efter avprickning av närvarande
stämmoombud, ska utgöra röstlängd, bilaga 1, och att denna ska justeras i samband med justeringen
av protokollet.

4.

Godkännande av förslaget till dagordning

Stämman beslöt godkänna utsänt förslag till dagordning.

5.

Val av justerare

Stämman beslöt välja två stämmoombud, Pär Fors (IT & Telekomföretagen) och Jörgen Rasmusson
(Plåt & Ventföretagen) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6.

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman noterade att kallelse till extra stämma enligt § 17 i Svenskt Näringslivs stadgar ska ske
minst sju dagar före stämman genom brev till medlemmarna och de stämmoombud som anmälts till
föreningen.
Noterades att kallelsehandlingarna till stämman delgavs medlemmarna via e-post den 1 oktober.
Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

3
7.

Styrelsens rekommendation avseende medlemsföretagens avgifter 2020; beslut

Stämman beslöt enhälligt att Svenskt Näringsliv ska ge medlemsföretagen rabatt med 25 % på
avgiften för andra halvåret 2020, utan att rabatten får stadgeenlig effekt på medlemsorganisationernas
representation vid Svenskt Näringslivs ordinarie stämma och i styrelsen 2021.
8.

Stämmans avslutande

Ordföranden noterade att inga ytterligare ärenden förelåg till behandling vid stämman.

Härefter förklarades den extra stämman i Svenskt Näringsliv avslutad.

Vid protokollet

Kontrasigneras

Christina Källenfors

Jan-Olof Jacke

Justeras

Fredrik Persson

Pär Fors

Jörgen Rasmusson

