Protokoll vid ordinarie årsstämma för NorrlandsOperan AB
Plats:
Datum och tid:

Digitalt möte via Teams
2022-05-20 kl. 10.30 – 11.00

Organisations nr:
Räkenskapsår:

556529–6190
2021-01-01 – 2021-12-31

Närvarande:

Rickard Carstedt, Hans Lindberg, Eva Andersson,
Erik Mikael Karlsson, Fredrik Lundberg, Carina Milton

§1

Stämmans öppnande
Norrlandsoperans styrelseordförande Eva Andersson förklarar stämman
öppnad.

§2

Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Stämman väljer Eva Andersson att som ordförande leda årsstämman samt
utser Carina Milton till sekreterare.

§3

Upprättande och godkännande av röstlängd
Det antecknas att Hans Lindberg är utsedd till ombud och företrädare för Umeå
Kommunföretags 1 760 aktier och Rickard Carstedt för Region Västerbottens
2 640 aktier. Stämman godkänner därmed röstlängden.

§4

Val av minst en person att justera protokollet
Stämman väljer Hans Lindberg att jämte ordförande justera protokollet.

§5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Stämman förklarar sig vara behörigen sammankallad i och med att kallelse och
handlingar skickats ut med e-post två veckor innan mötet.

§6

Godkännande av dagordning
Stämman beslutar godkänna dagordningen enligt förslag.

§7

Framläggande av Årsredovisning och förvaltningsberättelse
VD Erik Mikael Karlsson gör en kort föredragning av verksamheten för året som
gått, som till stor del präglades av pandemin.
Stämman beslutar att lägga årsredovisning och förvaltningsberättelse med
godkännande till handlingarna.

§ 8 Framläggande av revisionsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport
I revisionsberättelsen framkommer att dess revisor tillstyrker att
årsstämman behandlar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att
styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Av lekmannarevisorernas granskningsrapport kan konstateras att bolagets
verksamhet i huvudsak har genomförts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
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§ 9.

a) Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutar att fastställa resultaträkningen för år 2021 och
balansräkningen per 2021-12-31 för bolaget.
b) Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår med revisorns tillstyrkan att
årets resultat 6.913:64 kronor, tillsammans med ansamlad vinst
468.258:48 kronor, tillsammans 475.172:12 kronor, överföres i ny räkning.
Stämman beslutar i enlighet med förslaget.
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beslutar i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 10 Anmälan av kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, valda
styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer med
suppleanter
Anmäls följande nyval från Umeå kommun:
Lena Näslund (s), entledigad, ersätts av Maria Larsson (s).
§ 11 Val av revisor
Till huvudansvarig revisor(er) är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valda
och har i uppdrag att utse ansvarig samt medpåskrivande personer för
uppdraget.
§ 12 Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsens ledamöter,
revisor och lekmannarevision.
Stämman beslutar att arvode till styrelsens ordförande, vice ordförande,
ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer skall utgå enligt Region
Västerbottens arvodesreglemente.
Stämman beslutar att till auktoriserad revisor skall arvode utgå enligt avtal som
grundas på upphandling som genomförts avseende bolagets revisorer.
§ 13 Annat ärende som ankommer på stämman att behandla
Inget ärende anmält.
§ 14 Stämmans avslutande
Ordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet
Carina Milton

Eva Andersson
Ordförande
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Hans Lindberg
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