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D
et är nu 87 år sedan Bilägarnas Inköpsförening i Örnsköldsvik bildades 
och vi kan onekligen se tillbaka på händelserika år och en fantastisk  
utveckling.  I din hand håller du en tidning som beskriver vår nuvarande 
verksamhet samt årsredovisningen för OK Örnsköldsvik ekonomiska 
förening som till 100 procent ägs av människor i vår kommun och fort
farande är en av landets få fria och lokalt ägda OKföreningar.

Föreningen bildades 1928 av ett antal droskägare för att göra bilägandet billigare för 
dess medlemmar. Det är fortfarande vår affärsidé. 

OK Örnsköldsvik ska vara bilens och bilistens bästa vän och det är något vi 
strävar efter att vara varje dag i veckan. Det började med en bränslepump för 
många år sedan och trots att vi sedan länge säljer massor av varor och tjänster 
släpper vi aldrig greppet om pumpen.

Ulf Tjernström, VD

Välkommen till  
en riktig station!

Det var en gång  
bränslepump…
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H
os oss på OKQ8 vid södra rondellen 
hittar du det mesta för din bil med 
mängder av reservdelar och tillbehör. 
Här kan du köpa billampor, torkar
blad, motorolja, verktyg och mycket 
annat du behöver för att hålla din bil 

rullande.
Men vi har också det mesta för dig. Kom in på en 

kopp nymalet kaffe och färska bullar bakade i 
butiken, eller någonting matigare i form av korv, 
paninis, lunor och toasts. Här kan du hitta musik för 
resan, leksaker för att hålla sämjan bland de små i 
baksätet, tidningar och böcker, godis för färden och 
fredagsmyset och grillkol för den stundande somma
rens kvällar. Passar du på att köpa basvaror som 
snabbmakaroner, ägg, fil, mjölk och pålägg så kan du 
fixa vardagsbestyren i ett snabbt och trevligt stopp 
utan trängsel och kundvagnar.

 

Bensinstation 
med extra allt

ÖRE

När OK Örnsköldsvik bildades 1928, under namnet ”Bilägar-
nas inköpsförening i Örnsköldsvik”, var bensinpriset 30 öre 
per liter. Sedan dess har det ökat med ungefär 4 500 procent.

Quick To Go
Till hösten startar vi med Quick To Go: Fräsch,  
nylagad mat och en loungedel där du kan slå dig  
ner och äta i lugn och ro.

– Kunden i 
fokus är vår 
inställning. Vi 
vill att alla ska 
känna sig 
välkomna.

EMELIE SÖRLIN

OSCAR WESTBERG

ANN-MARIE FORSBERG

JACOB NORBERG
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medlemmar

Medlemsantalet var till en början ganska blygsamt. 
Det dröjde 22 år, till 1950, innan siffran passerade 
150. Efter ytterligare 22 år var antalet medlemmar 
över 8 500 – och idag har 18 302 öviksbor ett 
medlemskap i OK Örnsköldsvik.

Generösa  
öppettider:  
Klockan 6-24

PIA SUNDBERG

NISSE BOQVIST

JOHNNY VESTBERG
Säljchef, utsedd  
till ”Årets ledare”.

CAROLINE SVENSSON

CARINA SJÖLUND

JACOB NORBERG

MARGITHA SJÖDIN

LILLEMOR NORLIN

ELISABETH SELIN ASPFORS

MONICHA NILSSON
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D
en som söker efter en drivmedelsstation med egen 
verkstad får leta länge. I Sverige är det nämligen inte 
många som kan skryta över det, men vi tillhör de få 
undantagen. 

Så letar du efter en kvalificerad bilverkstad har du 
kommit rätt. Låt oss därför ta hand om din bil.

Vi servar och reparerar alla bilmärken och kan hjälpa dig med allt 
från oljebyte, däckbyte och grundlig bilservice till större kvalificerade 
reparationer. Till vår verkstad är du alltid välkommen med frågor 
och hos oss finns serviceinriktade och professionella mekaniker som 
gärna ställer upp med rådgivning. 

Vi erbjuder också en komplett däckförsäljning med tillhörande 
däckservice i Örnsköldsvik och i vårt däckhotell förvarar du tryggt 
däcken tills vi hjälper dig att lägga om.

Här tar vi  
hand om  
alla bilar

ÖRE

Bensinprisets färd mot högre höjder har gått i vågor. 
Mellan 1928 och 1945 ökade literpriset från 30 öre till 
80. Sedan dröjde det 28 år, fram till 1973, innan priset 
översteg 1 krona. 4 år senare, 1977, hade priset dubb-
lats till 2 kronor litern. 5-kronorsgränsen passerades 
1988, 10-kronorsgränsen 2003 – och 2012 kostade en 
liter bensin för första gången 15 kronor. 

SIMON NORDQVIST
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OKQ8 Rondellen. 
Tel 0660-29 91 51. Vardag 06.00-24.00  

Lördag 08.00-24.00 Söndag 07.00-24.00. okq8.se

Underhåll och reparationer av AC-system på personbilar!
Lämna bilen till oss på vår verkstad - vi provtrycker och felsöker ditt AC-system.
Självklart får du ett kostnadsförslag innan vi påbörjar en reparation.

Air Condition Service

Lokalerna har inte alltid varit 
lika fina som de är idag. 
Vid starten för 87 år sedan 
höll verksamheten till i ett 
vagnsskjul som åkare Sven 
Nilsson hyrde ut. Förening-
ens första egna fastighet 
invigdes 1945.

HANS JONSSON

Vi släcker 
dina tvåor!
Fick du en tvåa på besiktningen? Det är enkelt ordnat. 
Vi löser dina anmärkningar på direkten: ljusinställningar, trasiga 
glödlampor, bromsprov med mera. Allt du behöver göra är att ta 
med dig besiktningsprotokollet till vår verkstad så fixar vi resten. 
Vår verkstad är ackrediterad för att släcka tvåor. Det innebär att 
vi får utföra efterkontroll av våra egna bilreparationer. 
När väl arbetet är utfört kan vi släcka tvåan direkt. Det innebär 
att du sparar tid och pengar eftersom du slipper att ta en extra
runda tillbaka till bilbesiktningen.
Välkommen!

Lite bättre 
bilverkstad!  

Simon kollar ACn.
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Bilvård i  
lugn och ro

Den 10 november 1972, när 
en ny anläggning invigdes 
vid E4-rondellen, räknades 
den som en av de moder-
naste servicestationerna i 
hela landet. 

I 
våra Tvätta Självhallar kan du tvätta och vårda din bil i 
lugn och ro. Smuts och spillvatten tas om hand av våra 
vattenreningsverk och oljeavskiljare. Enklare, smartare 
och mycket bättre än att tvätta hemma på gatan som 
numera är förbjudet. Kanske något behöver bytas eller 
ses över? Passa på att serva bilen, kolla oljan och byta 

torkarblad. De flesta av våra Tvätta Självhallar har tillgång 
till billyft. 

Det här ingår:
– Egen tvättplats

– Högtryckstvätt

– Luftklocka

– Billyft för oljebyte, däckbyte etc.
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En ren bil är 
en glad bil

Verksamheten har gått under olika namn genom åren. Den 
bildades under namnet ”Bilägarnas Inköpsförening i Örn-
sköldsvik”, och under lång tid pryddes stationen av texten 
”IC Snabbtank”. 1969 ersattes det namnet av OK, Sveriges 
Oljekonsumenters Riksförbund. 1999 gick OK ihop med Q8, 
som ägs av den kuwaitiska staten – och om du uttalar Q8 på 
engelska blir det namnet ”Kuwait” du hör.

N
är du tvättar din bil hos 
oss blir inte bara du och 
din bil gladare – genom  
att välja vår automattvätt i 
stället för att tvätta bilen 
hemma på garageuppfar

ten gör du samtidigt miljön en tjänst.
Tusentals ton olja och flera ton tung

metaller rinner varje år ut i naturen på 
grund av att folk tvättar bilen hemma på 
gården. Det vill vi förstås ändra på. Vår  
nya automattvätt har modern reningstek
nik som separerar bort miljögifter. Allt 
vatten som används i våra Tvätta Själv
hallar passerar samma reningsverk.

Dessutom blir din bil riktigt ren i vår 
automattvätt. Mycket har hänt de senaste 
tio åren i utvecklingen av automattvättar, 
och tvättresultatet har förbättrats rejält. 
Med mjukborst och nya tekniska funktio
ner garanterar vi bästa tänkbara resultat.

Här på OKQ8 kan vår personal alltid 
rekommendera dig den bästa tvätten,  
beroende på väder och årstid. Och när vi 
rekommenderar en tvätt ska det bli bra 
resultat – är du inte nöjd så hoppas vi att 
du säger till.

Varje år körs omkring 16 000 biltvättar 
hos oss och helt naturligt kan det ibland 
uppstå köer. Därför bjuder vi här på ett 
tips: när du kommer på att du ska tvätta 
bilen så ska du helst inte komma och göra 
det direkt, alla andra har nämligen kommit 
på samma idé. Tidigt på morgonen och 
sent på kvällen är det mindre tryck på 
automattvätten. Och du – biljetten till 
tvätten räcker i tre månader, så är det kö 
kan du alltid komma tillbaka.

Tänk på vår miljö – tvätta bilen hos oss!
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Ä
r du i snabbt behov av en bil, eller en släpvagn? 
Då är det till oss på OKQ8 du ska vända dig.

Vi märker ett tilltagande intresse av att hyra 
bil. Dels handlar det om försäkringsärenden, vi 
har ett samarbetsavtal med de flesta försäk
ringsbolag, men hyrbil kan också bli aktuellt i 

andra sammanhang. 
Du kanske inte har tillgång till egen bil, men behöver en för 

några dagar. Behöver du en bil med dragkrok? Kanske vill du 
hyra en bil för din semesterresa? Det ordnar vi.

Vår personbilspark består av olika storleksklasser: liten, 
mellan och stor. Vi har också en lätt lastbil som lastar hela 12 
kubikmeter, den får du köra med vanligt personbils körkort.

Här hyr du bil  
– och släp

Då och då behöver du säkert flytta saker, korta eller långa 
sträckor. Då är det perfekt att hyra en släpvagn. I vår väl till  
tagna vagnpark har vi öppna släp, grindvagnar och kåp vagnar 
som lastar från 4,5 till 11 kubikmeter.

Vi är också ombud för Thule Rental, med nätverk över hela 
Sverige, vilket innebär att du kan hämta vagnen här och lämna 
den på annan ort. Bra när du exempelvis ska flytta. 

Hyr här – lämna där. Svårare är det inte!

Gör så här: 
Det är enkelt att boka hyrbil och släp hos oss. Gå in på OKQ8.se, 
ring oss på 066029 91 50 eller kom gärna in och besök oss på 
Härnösandsvägen 4/E4 vid södra utfarten. Välkommen!

2003 blev OKQ8:s biltvätt vid rondellen i 
Örnsköldsvik en av de sex första i  
Sverige att erhålla en Svanenmärkning. 
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MILJONER

Det tog 28 år, fram till 1956, innan omsättningen passerade 
1 miljon kronor. 8 år senare hade den dubblats till 2 miljoner, 
och därefter gick det fort. Omsättningen uppgick till 11 miljoner 
1974, till 36 miljoner 1983, till 57 miljoner 1988, till 100 miljoner 
1994 – och 2014 omsatte verksamheten 280 miljoner kronor. 

 

 
frakta hem nyinköpta möbler?

När bagageutrymmet 
inte räcker till.

Vi på OKQ8 hjälper dig att hitta rätt typ av  
hyrsläp för dina planer. Alla våra släp har  
hög kvalitet och är regelbundet servade  
– allt för du ska vara säker på vägarna  
och transporten ska fungera smidigt.  
Sväng in till oss när det passar dig.
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ÖRNSKÖLDSVIK HÄRNÖSANDSV 4 
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F     
 örutom vår bemannade fullservicestation vid 
södra infarten driver föreningen sex automatise
rade miniprisstationer i Husum, Bredbyn, Bjästa, 
Hörnett, Mellansel samt vid Nordemans  
Bil på Ångermanlandsgatan.

Alla anläggningar lever dessutom upp till de 

På strategiska  
platser i Örnsköldsvik

FÖRENINGSCHEFER

Sedan starten 1928 har OK Örnsköldsvik haft nio förenings-
chefer. Längst satt Ture Hägglund, som styrde skutan i 
23 år mellan 1953 och 1976. På silverplats hamnar hans 
efterträdare Gunnar Westerlund med 20 år vid rodret från 
1976 till 1996. Dagens föreningschef Ulf Tjernström kniper 
bronsplatsen efter 13 år på posten. 

strängaste miljökraven och samtliga har även blivit ombyggda 
och effektiviserade med ny design, multipumpar och förbätt
rad belysning för ökad trygghet. 

Filosofin är nämligen att du skall kunna tanka snabbt, 
säkert och enkelt – till konkurrenskraftiga priser.
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ÖRNSKÖLDSVIK HÄRNÖSANDSV 4 
HÄRNÖSANDSVÄGEN 4/E4, Tel: 0660-299150 
Mån–fre 06,00–24,00. Lör–sön 07,00–24,00. okq8.se 
Välkommen in! 

P
rivatperson eller företagare? Oavsett vilket har 
vi korten du behöver. Kort som är anpassade 
efter dina önskemål och ger dig riktigt goda vill
kor. Till företag skräddarsyr vi korten så att det 
passar oavsett om det gäller drivmedel, biltvätt 
eller varuinköp och som kan användas i alla våra 

kontokortsautomater dygnet runt. 
Låt oss hjälpa dig att hitta det kort som passar dig och ditt 

liv bäst. Oavsett vilket privatkort du väljer blir du medlem i 
OK och får ta del av våra medlemsförmåner, så som återbä
ring, rabatter och erbjudanden. 

OKQ8 Betalkort
Kortet som du kan använda på våra stationer och köpa allt du 

behöver till bilen. Med OKQ8 Betalkort får du:

– 0 kr i årsavgift

– Återbäring hos OKQ8

– Rabatter och erbjudanden

– Hög sparränta

– Flexibel betalning

– Upp till 45 dagars räntefri kredit

OKQ8 VISA
Vårt prisbelönta kort som ger dig 1% i bonus på det du handlar 

utanför OKQ8 och mycket mer. Med OKQ8 VISA får du:

– 0 kr i årsavgift

– Återbäring hos OKQ8

– Rabatter och erbjudanden

– Hög sparränta

– Flexibel betalning

– Upp till 45 dagars räntefri kredit

– Reseförsäkring

– 1% bonus utanför OKQ8 

Medlemskort
Kortet för dig som endast vill bli medlem och få återbäring på alla 

köp du gör hos oss. Med vårt Medlemskort får du:

– 0 kr i årsavgift

– Återbäring hos OKQ8

– Rabatter och erbjudanden

Vi har korten 
du behöver

0kr 
i års-
avgift.
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Tvättkrysset

Vi vill ha din lösning  
senast den maj månad.

Mejla ordet som de 7 numrerade  
bokstäverna bildar till  
rondellen@ornskoldsvik.ok.se  
eller skicka ett vykort till  
OKQ8, Box 134,  
891 23 Örnsköldsvik

Vinnarna kontaktas via mail.

X-SHINE
TVÄTT

Vinnaren får  
3 bilvättar, vår bästa tvätt 

Xshine, till ett värde  
av 885: på OKQ8,  

Örnsköldsvik, Rondellen.

Lycka till!
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VD:S KOMMENTAR

Bästa medlem,

OK Örnsköldsvik kan åter se tillbaka på ett mycket bra år, försäljnings- och 
resultatmässigt. Förutom den återbäring vi delar ut investeras en stor del av 
överskottet åter i vår verksamhet. Under 2014 har vi bland annat bytt biltvätt 
och rustat upp skärmtaken i Bjästa och Mellansel. Det har också investerats 
ytter ligare i vår, numera, moderna bilverkstad. 

Vår OKQ8 bilverkstad kan idag också släcka tvåor från besiktningen. Våra verk-
stadskunder behöver därmed inte åka tillbaka till besiktningen för att efterbesikta.

Extra glädjande är också den fina ökningen av antalet medlemmar. Antalet med-
lemmar har under året ökat med 766 personer, 4,4%. 

Under året har vi slutfört ett lean system, som kallas Smart hos OKQ8, på vår sta-
tion vid Rondellen i Örnsköldsvik. Genomförandet har gått fantastiskt bra, perso-
nalen har gjort ett otroligt bra jobb. Vår säljchef, Johnny Vestberg, fick dessutom 
utmärkelsen ”Årets ledare” under OKQ8-konferensen under hösten.

Föreningen gick under året in som delägare i Företaget Nyark AB, ett fastighets
bolag som äger fastigheten Arken i Örnsköldsvik. Köpet är en långsiktig investering 
för att förvalta föreningens kapital på bästa sätt.

Den affärsverksamhet OK Örnsköldsvik bedriver kan påverka den markmiljö statio-
nerna befinner sig på negativt. OK Örnsköldsviks styrelse har därför tagit beslut 
att avsätta pengar för framtida saneringar, totalt 6,4 miljoner kronor avsätts för 
detta ändamål. Denna summa beräknas, idag, täcka kostnaderna för att 
återställa fastigheterna till ursprungligt skick, där OK Örnsköldsvik 
har åläggande att göra detta.

Styrelsen föreslår att föreningen delar ut 25 öre i återbäring 
på bemannad station, 10 öre i återbäring på automatstation, 
samt 2% återbäring på övriga köp. Därmed är priset på 
bemannad- och automatstation detsamma efter återbäring. 
Styrelsen föreslår också 2% ränta på insatskontot.

OK Örnsköldsvik är en liten lokal OK-förening. Föreningen 
bildades 1928 av Örnsköldsviks droskägare, dagens 
åkeri- och taxiägare, för att göra bilägandet billigare. 
OK Örnsköldsvik fortsätter jobba i samma anda 87 år 
senare.    

Ulf Tjernström
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Sammanträden

Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda möten.

Medlemmar

Antalet medlemmar den 31 december 2014 var 18 302  
(en ökning med 766). Merparten är aktiva medlemmar.

Styrelsens sammansättning
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OK Örnsköldsvik ekonomisk förening ägs i sin helhet av drygt  
18 000 Örnsköldsviksbor. Föreningen bildades 1928 och dess  
affärsidé är att göra bilägandet billigare för sina medlemmar.  
Merparten av föreningens överskott delas varje år ut till dess 
medlemmar i förhållande till medlemmarnas inköp.

Försäljningen sker på 7 bensinstationer, varav 1 är bemannad 
med butik och 6 är obemannade miniprisanläggningar. OK Örn-
sköldsvik ingår i OKQ8-kedjan genom ett samarbetsavtal med 
OKQ8 AB. OKQ8 ägs till 50% av OK ekonomisk förening och till 
50% av Kuwait Petroleum.

Miljöpåverkan

OK Örnsköldsvik Ekonomisk förening bedriver två typer av verk-
samheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken: Bensin-
stationer med en såld årsvolym överstigande 1 000 m3 samt 
verksamhet i biltvätthallar. Alla bensinstationer och all försäljning 
av biltvättar i föreningen är anmälningspliktig.

Investeringar

Årets investeringar har för byggnader och inventarier uppgått till 
1 550 tkr. (föreg. år 6 079 tkr).

Flerårsjämförelse

Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag (belopp i tkr). 

Information om verksamheten

   2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning tkr 278.380 272.034 262.972 239.661 225.291

Resultat efter finansiella poster, tkr 7.956 8.801 5.222 5.146 2.621

Balansomslutning, tkr 83.699 75.096 68.181 60.915 55.519

Antal anställda, st. 18 18 18 17 17

Bruttovinst, % 8,7 8,6 7,9 8,6 8,3

Soliditet, % 34 38 36 34 34

Avkastning på totalt kapital, % 9,5 11,7 8,0 8,5 4,7

Avkastning på eget kapital, % 27,6 30,6 21,5 24,7 14,0

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1
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Väsentliga händelser  
under räkenskapsåret

Under året har OK Örnsköldsvik höjt och fräschat upp skärm-
taken på miniprisstationerna i Mellansel och Bjästa, investering 
220 tkr. 

Rondellen har fått en ny biltvätt, investering 960 tkr. Rondellen 
har också fått ett nytt kaffekoncept, kallat Beveragebar, investe-
ring 130 tkr.

OK Örnsköldsvik har slutfört saneringen av sin nedlagda 
service station i Husum. Kostnad 741 tkr.

OK Örnsköldsvik har under året, tillsammans med andra lokala 
finansiärer, gått in som delägare i fastigheten Arken.

Framtida utveckling

OK Örnsköldsvik ekonomisk förening fortsätter med att investera 
i sina stationer. Rondellen, Örnsköldsvik, kommer att få upprus-
tade Tvätta Själv-hallar, investeringen beräknas bli cirka 1 mkr.

Rondellen planeras få sin butik ombyggd till en Quick To Go 
butik, investeringen beräknas till mellan 2 och 3 mkr.

OK Örnsköldsvik kommer fortsätta med att investera i spillzoner 
med tillhörande oljeavskiljare på de drivmedelsstationer som 
saknar detta.

Finansiella risker

Föreningen har en omfattande inlåning från sina medlemmar. 
Placering av ”överlikvid” sker enligt en av styrelsen fastställd 
placeringspolicy. Den innebär bland annat att placering sker i 
räntebärande papper, aktieindexobligationer samt i svenska  
och utländska aktier och aktiefonder.
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Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:  
 

Balanserade vinstmedel 5.363.127 

Årets vinst 6.389.327 

 11.752.454 

  

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så  

  

till reservfonden avsätts 319.466 

ränta på insatskonto 2 % 115.307 

återbäring på köp 1.525.196 

att i ny räkning överförs 9.792.485 

 11.752.454 

  

Resultat och ställning

Resultatet av föreningens verksamhet samt ställningen vid räken-
skapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkning och 
balansräkning med bokslutskommentarer.

 

Förslag till vinstdisposition



 NOT 2014 2013

   

Rörelsens intäkter m m   

Nettoomsättning  278.380.450 272.034.297

Övriga rörelseintäkter  1.982.205 2.212.954

Summa intäkter m m  280.362.655 274.247.251

   

Rörelsens kostnader   

Handelsvaror  -254.247.950 -248.556.372

Övriga externa kostnader  -8.333.192 -7.569.688

Personalkostnader 2 -8.719.209 -8.378.564

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar  -2.434.869 -2.099.888

Övriga rörelsekostnader  - -12.534

Summa rörelsens kostnader  -273.735.220 -266.617.046

   

Rörelseresultat  6.627.435 7.630.205

   

Resultat från finansiella investeringar   
 

Resultat från övriga värdepapper och  
fordringar som är anläggningstillgångar                         3 1.489.965 1.258.593

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  457.617 492.120

Räntekostnader och liknande resultatposter  -619.129 -580.272

Summa resultat från finansiella investeringar  1.328.453 1.170.441

   

Resultat efter finansiella poster  7.955.888 8.800.646

   

Bokslutsdispositioner 4 -201.543 -1.747.059

Skatt på årets resultat 5 -1.365.018 -1.536.369

Årets vinst  6.389.327 5.517.218

 

   

Resultaträkning
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TILLGÅNGAR NOT 2014-12-31 2013-12-31

   
 

Anläggningstillgångar   
 

Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 6 24.800.923 26.123.841

Inventarier 7 4.533.862 4.107.160

Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar 8 5.890 -

  29.340.675 30.231.001

   

Finansiella anläggningstillgångar    
Övriga långfristiga värdepappersinnehav 9 42.865.460 26.108.294

Övriga långfristiga fordringar 10 8.000 1.240.000

  42.873.460 27.348.294

Summa anläggningstillgångar  72.214.135 57.579.295

   
 

Omsättningstillgångar   
 

Varulager m m    
Varulager  4.238.165 5.589.647

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar  26.822 34.602

Skattefordringar  38.633 -

Övriga kortfristiga fordringar  203.108 139.147

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 703.787 716.252

  972.350 890.001

Kassa och bank  6.274.738 11.036.595

Summa omsättningstillgångar  11.485.253 17.516.243

Summa tillgångar  83.699.388 75.095.538 
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Balansräkning



EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2014-12-31 2013-12-31

   
 

Eget kapital 12   
Bundet eget kapital    
Medlemmarnas insatskapital  5.821.550 5.612.502

Reservfond  5.694.213 5.336.002

  11.515.763 10.948.504

    
Fritt eget kapital    
Balanserad vinst  5.363.127 3.093.161

Årets vinst  6.389.327 5.517.218

  11.752.454 8.610.379

Summa eget kapital  23.268.217 19.558.883

Obeskattade reserver 13 7.078.446 6.876.903

    
Avsättningar    
Övriga avsättningar 14 6.400.000 5.600.000

Summa avsättningar  6.400.000 5.600.000

    
Långfristiga skulder   

Medlemmarnas sparkonto 15 37.334.775 32.924.889

Summa långfristiga skulder  37.334.775 32.924.889

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder  5.756.091 6.774.346

Aktuella skatteskulder  - 851.583

Övriga kortfristiga skulder  1.567.318 293.186

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 2.294.541 2.215.748

Summa kortfristiga skulder  9.617.950 10.134.863

Summa eget kapital och skulder  83.699.388 75.095.538

    
Ställda säkerheter  Inga Inga

    
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

 

 

Balansräkning
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  2014 2013

Den löpande verksamheten  

Rörelseresultat före finansiella poster  6.627.435 7.630.205

Avskrivningar  2.434.869 2.099.886

Övriga ej likviditetspåverkande poster  810.941 12.533

  9.873.245 9.742.624

Erhållen ränta  457.617 492.120

Erhållna utdelningar  279.302 172.057

Erlagd ränta  -619.129 -580.272

Betald inkomstskatt  -1.023.234 -1.075.173

  8.967.801 8.751.356

Ökning/minskning varulager  1.351.482 -687.258

Ökning/minskning kundfordringar  7.780 -3.608

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  -51.495 313.072

Ökning/minskning leverantörsskulder  -1.018.255 -1.462.818

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  1.352.925 -1.088.525

Kassaflöde från den löpande verksamheten  10.610.238 5.822.219

  

Investeringsverksamheten  

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -1.555.485 -6.029.212

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar  -15.546.503 2.447.515

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -17.101.988 -3.581.697

  

Finansieringsverksamheten  

Förändring av medlemslån  4.409.886 2.196.100

Återbäring, ränta insatser  -2.679.993 -1.522.255

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  1.729.893 673.845

  

Årets kassaflöde  -4.761.857 2.914.367

Likvida medel vid årets början  11.036.595 8.122.228

Likvida medel vid årets slut  6,274.738 11.036.595

Kassaflödesanalys
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NOT 1 

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med 
tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmän-
na råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). 
Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vil-
ket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och 
att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter.

Från och med räkenskapsåret 2014 har föreningen redovisat såsom 
avsättning bedömda utgifter för sanering av arenderad mark i enlighet 
med avtal.

Effekterna av ovanstående har medfört att egna kapitalet korrigerats för 
jämförelseåret med 4.368 tkr.

Med undantag för ovanstående är tillämpade redovisningsprinciper 
oförändrade i jämförelse med föregående år.

Medlems- och Medlems- och insatskonto för inaktiva

Saldon från medlems- och insatskonto för medlemmar som varit inak-
tiva längre än 10 år är överförda till reservfond

Intäkter

Försäljning av varor redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med 
försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabat-
ter.

Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande

Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser

Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning

Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller er-
hållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella 
skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella be-
lopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade 
eller som aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed 
sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av 
poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget ka-
pital.

I balansräkningen redovisas - på grund av sambandet mellan redovis-
ning och beskattning - den uppskjutna skatteskulden på obeskattade 
reserver, som en del av de obeskattade reserverna.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde mins-
kat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestan-
da, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter 
för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period 
de uppkommer.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens 
bedömda nyttjandeperiod.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella till-
gångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader 4-5%

Markanläggningar 3,75-5%

Inventarier 6-20%

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, 
redovisas som hyresavtal(operationella leasingavtal). Leasingavgiften 
kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Årets leasingavgifter uppgår 
till 710 tkr (703 tkr).

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas 
till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balans-
dagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till 
detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 
värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörs-
skulder och låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instrument be-
räknas utifrån aktuella marknadsnoteringar på bokslutsdagen. Övriga 
finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och placeringar där 
marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överens-
stämma med bokfört värde.

Kundfordringar

Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp 
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra 
kundfordringar.

Låneskulder

Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för trans-
aktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp 
som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillna-
den såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom 
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och 
det belopp som skall återbetalas.

Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skul-
derna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts.

Alla transaktioner redovisas på likviddagen.

Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen re-
dovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräk-
nas bli betalt.

Varulager

Varulagret värderas med tillämpning av först-in-först-ut-principen, till 
det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på ba-
lansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade 
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbe-
talningar.

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodoha-
vanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för en-
dast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen 
marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre 
månader från anskaffningstidpunkten.

NYCKELTALSDEFINITIONER

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten 
skatteskuld) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultatet efter finansiella poster i förhållande till balansomslut-
ningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obe-
skattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld)

NOT 2 

PERSONAL

Medelantalet anställda 2014 2013

Kvinnor 11 10

Män 7 8

Totalt 18 18
  

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 

Löner och ersättningar till styrelsen 

och verkställande direktör 747.145 795.324

Löner och ersättningar till övriga anställda 5.620.669 5.404.589

 6.367.814 6.199.913

Sociala avgifter enligt lag och avtal 1.813.907 1.786.730

Pensionskostnader för styrelsen och 

verkställande direktören 124.012 120.432

Pensionskostnader för övriga anställda 84.783 299.767

Erhållna bidrag för arbetskraft -15.000 -285.392

Totalt 8.375.516 8.121.450

Noter
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Ingen resultatbonus har utbetalats till styrelse och VD. Föreningen har 
lämnat de anställda utfästelser enligt inom föreningen gällande pen-
sionsreglementen. Efterlevande- och sjukpension är försäkrad i Folk-
sams (KPs) pensionskassa. Ålderspensionen är tryggad i Folksams 
(KP:s) pensionsstiftelse. I den mån den i sin helhet icke är tryggad ge-
nom avsättningar till pensionsstiftelsen är den försäkrad i PRI Pensions-
garanti.  

  
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare  

Antal styrelseledamöter på balansdagen 2014 2013

Kvinnor 2 2

Män 4 4

Totalt 6 6

Antal verkställande direktörer och andra  
ledande befattningshavare  

Män 1 1

Totalt 7 7

  
NOT 3 

RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH  
FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 2014 2013

Avkastning ränte- och penningmarknadsfonder 1.210.663 1.086.536

Utdelningar 279.302 172.057

Summa 1.489.965 1.258.593

 
NOT 4 

BOKSLUTSDISPOSITIONER

 2014 2013

Skillnad mellan bokförda avskrivningar  
och avskrivningar enligt plan - -50.867

Avsättning till periodiseringsfond -201.543 -2.327.105

Återföring av periodiseringsfond - 630.913

Summa -201.543 -1.747.059

 
NOT 5 

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

 2014 2013

Aktuell skatt -133.018 -1.536.369

Uppskjuten skatt -1.232.000 -

Skatt på årets resultat -1.365.018 -1.536.369

 
NOT 6 

BYGGNADER, MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR

 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 38.169.374 32.905.276

Årets förändringar  

-Inköp - 5.416.113

-Försäljningar och utrangeringar - -152.015

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 38.169.374 38.169.374

  

Ingående avskrivningar -12.045.532 -11.097.149

Årets förändringar  

-Avskrivningar -1.322.919 -1.100.399

-Försäljningar och utrangeringar - 152.015

Utgående ackumulerade avskrivningar -13.368.451 -12.045.533

  

Utgående restvärde enligt plan 24.800.923 26.123.841

  

Taxeringsvärde fastigheter 13.413.000 13.413.000

 

NOT 7 

INVENTARIER

 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 17.613.426 17.121.890

Årets förändringar  

- Inköp 1.549.594 663.100

- Försäljningar och utrangeringar -56.250 -148.346

- Omklassificeringar från pågående nyanläggning - 26.784

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19.106.770 17.663.428

  

Ingående avskrivningar -13.506.267 -12.642.591

Årets förändringar  

-Försäljningar och utrangeringar 45.309 135.812

-Avskrivningar -1.111.950 -1.049.489

Utgående ackumulerade avskrivningar -14.572.908 -13.556.268

Utgående restvärde enligt plan 4.533.862 4.107.160

 
NOT 8 

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT  
AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 2014 2013

Ingående nedlagda kostnader - 26.783

Under året nedlagda kostnader 5.891 -

Under året genomförda omfördelningar - -26.783

Utgående nedlagda kostnader 5.891 0

NOT 9 

LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Aktier och andelar  Antal Nom  
  värde  

   2014-12-31 2013-12-31 
   Bokfört Bokfört 
   värde värde 
Onoterade värdepapper  

OK Marknadsservice AB 93 100 92.110 92.110

OKQ8 Marknad AB 630 100 63.000 63.000

Petrolia AB 5 1.000 50.400 50.400

Fonus, insatser och medlemskonto   5.071 4.921

Kooperativa Förbundet, insatser   131.942 131.942

Nyark AB   5.002.500 0

OK Marknadsservice AB, nedskrivnin -1.900 -1.900

Summa onoterade värdepapper 5.343.123 340.473

Noterade värdepapper  

Bokfört värde 37.522.337 25.767.821

Marknadsvärde 40.361.500 26.881.253

 
NOT 10 

ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

 2014 2013

Uppskjuten skatt avsättning sanering,  
nyttjad år 2014 - 1.232.000

Garantibelopp Expressen 3.400 3.400

Garantibelopp Aftonbladet 4.600 4.600

Utgående redovisat värde 8.000 1.240.000

  



14

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2015-05-07 för fastställelse.

Örnsköldsvik 2015-03-26

 Gunnar Melin Börje Lindholm

 Ordförande 

 Annacarin Holmgren Tore Gidlund

 

 Thomas Hörnfeldt  Margitha Sjödin

 

 Ulf Tjernström 

 VD 

Min revisionsberättelse har lämnats 2015-03-30

  Sverker Rytterstedt 

Auktoriserad revisor

 
NOT 11 

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

 2014-12-31 2013-12-31

Övriga poster 703.787 716.252

 703.787 716.252

 NOT 12 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

 2014-12-31 2013-12-31

 
Bundet eget kapital  

MEDLEMMARS INSATSER  

Belopp vid årets ingång 5.612.502 5.523.893

Nettoförändring insatser 209.048 88.609

Belopp vid årets utgång 5.821.550 5.612.502

  

RESERVFOND  

Belopp vid årets ingång 5.336.002 5.101.902

Nettoförändring 94.653 12.972

Överfört från medlems- och insatskonto - 2.660

Årets avsättning 263.558 218.469

Belopp vid årets utgång 5.694.213 5.336.003

Summa bundet eget kapital vid årets utgång 11.515.763 10.948.505

  
Fritt eget kapital  

Belopp vid årets ingång 8.610.379 9.201.885

Förändring av redovisningsprincip 

saneringskostnad - -5.600.000

Skatteeffekt på saneringskostnad - 1.232.000

Avsättning till reservfond -263.558 -218.469

Ränta på insatser -120.173 -117.476

Utdelning/Återbäring -2.863.521 -1.404.780

Årets resultat 6.389.327 5.517.218

Summa fritt eget kapital vid årets utgång 11.752.454 8.610.378

 

NOT 13 

OBESKATTADE RESERVER

 2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda 

avskrivningar och avskrivningar enligt plan -2.094.694 -2.094.694

Periodiseringsfond -4.983.752 -4.782.209

Summa -7.078.446 -6.876.903

 

NOT 14 

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

 2014-12-31 2013-12-31

Saneringskostnad enligt arrendeavtal 

och nyttjande 6.400.000 5.600.000

Summa 6.400.000 5.600.000

NOT 15 

MEDLEMMARNAS SPARKONTO

Behållningen på medlemmarnas sparkonton har under året ökat med 
4.410 tkr. Räntan fastställs efter gällande marknadsränta för bankernas 
sparkonton.

NOT 16 

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

 2014-12-31 2013-12-31

Bonus personalen 237.166 207.146

Upplupna löner och sociala avgifter 143.084 148.958

Upplupen semesterskuld inkl. sociala avgifter 947.615 935.539

Övriga poster 966.676 924.105

Summa 2.294.541 2.215.748
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Revisionberättelse

Till föreningsstämman i OK Örnsköldsvik ekonomisk 
förening, org.nr 789600-0127

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för OK Örn-
sköldsvik ekonomisk förening för år 2014.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS  

ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN

Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvi-
sande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedö-
mer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel.

REVISORNS ANSVAR

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grund-
val av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt Internatio-
nal Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. 
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt 
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo-
visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga fel-
aktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta 
för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge 
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder 
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i för-
eningens interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprin-
ciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar av redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen 
i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

UTTALANDEN

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i en-
lighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentli-
ga avseenden en rättvisande bild av föreningens finansiella 
ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisnings-
lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för föreningen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT  

LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av förslaget till dispositioner beträffande fören-
ingens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för OK Örnsköldsvik ekonomisk för-
ening för år 2014.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

REVISORNS ANSVAR

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om för-
slaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi 
har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har 
vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekono-
miska föreningar.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande di-
rektören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande di-
rektören på annat sätt har handlat i strid med lagen om eko-
nomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens 
stadgar.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

UTTALANDEN

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för rä-
kenskapsåret.

Örnsköldsvik den 30 mars 2015 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Sverker Rytterstedt
Auktoriserad revisor
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Försäljning 2014 tkr. exkl. moms

Per anläggning 2014 2013 Förändring %

Rondellen

Drivmedel 74 625 73 161 1 464 2,0%

Butiksförsäljning 34 838  35 129 -291  -0,8%

Summa tkr  109 463  108 290  1 173  1,1%

Mellansel  11 540  11 698  -158  -1,4%

Hörnett  30 543  32 570  -2 027  -6,2%

Norra  45 352  47 405  -2 053  -4,3%

Bjästa  20 041  20 202  -161  -0,8%

Bredbyn  29 865  30 342  -477  -1,6%

Husum  30 135  19 339  10 796  55,8%

Summa tkr  167 476  161 556  5 920  3,7%

Totalt föreningen

Drivmedel  242 101  234 717  7 384  3,1%

Butiksförsäljning  34 838  35 129  -291  -0,8%

Summa tkr  276 939  269 846  7 093  2,6%

Drivmedel totalt (liter m3 )

Bensin  10 680  11 290  -610  -5,4%

E85  683  734  -51  -6,9%

Diesel  10291  8645  1 646  19,0%

Summa m3  21 654  20 669  985  4,8%
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OK Örnsköldsviks föreningsstämma på  
Gnistan Gullänget torsdagen den 7 maj.  
Vi börjar med underhållning kl 18.30.

1.  Föreningsstämman öppnas

2.  Val av presidium

 A. Ordförande

 B. Sekreterare

 C. Två justerare

 D. Två rösträknare

3.  Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

4.  Fastställande av röstlängd

5.  Styrelsens och VD:s berättelse

6.  Revisorernas berättelse

7.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

8.  Beslut om överskottets fördelning enligt styrelsens förslag

9.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör

10. Bestämmande av arvoden

 A. Styrelsen

 B. Valberedningen

11. Val

 A. Två ledamöter i styrelsen i två år

 B. En styrelseordförande i ett år

 C. Två styrelsesuppleanter i ett år

 D. Auktoriserad revisionsbyrå i ett år

 E. Vallberedning, tre ledamöter i ett år,  

 varav en sammankallande

12. I stadgeenlig tid inkomna motioner

13. Medlemmarnas frågestund

14. Avslutning - kaffe 

Dagordning föreningsstämma



ÖRNSKÖLDSVIK HÄRNÖSANDSVÄGEN 4/E4 Rondellen 0660-29 91 50
Mån-fre 06.00-24.00 Lör-sön 07.00-24.00 okq8.se

För hela livet med bilen

Kom förbi. 
Vi hjälper dig.

Goda råd är aldrig dyra på OKQ8. Snart är 
det  dags för Servicehjälpen hos oss. Då är vi 
ute på  stationsplan och hjälper dig med din 
bilservice. Servicehjälpen är första torsdagen 
varje månad kl 14.00-18.00

Ge din bil lite kärlek.
Rulla säkert ute på
vägarna i sommar.

Ge din bil lite kärlek 
i vår Tvätta Själv-hall.
I vår Tvätta Själv-hall får du en alldeles egen tvätt-
plats med högtryckstvätt och annat du kan behöva 
för att göra bilen riktigt ren. När du tvättar hos oss 
gör du dessutom miljön en tjänst, för allt spillvatt-
net rinner ner i våra reningsverk med oljeskiljare. 
Varmt välkommen.

Nya sommardäck ger kortare bromssträcka och 
mindre utsläpp.
Var rädd om både dig och miljön! Hela vårt sortiment 
av däck och fälgar hittar du på okq8.se.

 

Kumho HS 51

709:-
195/65-15”
Exklusive montering

Continental 
Premium Contact 5

1089:-
205/55-16”
Exklusive montering

 

Miljötips!
Överväg lätt- 
rullande däck.

Priserna gäller 2015 exkl. montering.

Alltid
2.25 kr
/minut
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