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     Protokoll fört vid 
     OK ekonomisk förenings 
     föreningsstämma den 
     30 maj 2018 i Stockholm 
 

Närvarande: 104 ägarombud, 
från och med § 17 112 
ägarombud  
 

     Övriga: 25 personer 
      
    

§ 1 
 
Föreningsstämmans öppnande 
      
Styrelsens ordförande Jimmy Jansson hälsade stämmodeltagarna välkomna, höll ett 
inledningsförfarande som bl a berörde de attitydförändringar och aktuella frågor i samhället som 
påverkar föreningens verksamhet, klimat och miljö liksom politiska beslut som GDPR och inom 
penningtvättsområdet nämndes. Föreningsstaben har under året arbetat intensivt för att skapa ordning 
och reda i föreningen i dessa frågor och sammanhang. Föreningsstämman 2018 förklarades öppnad. 
 

 
§ 2 
 

Val av föreningsstämmans ordförande, sekreterare, två justerare och två rösträknare 
 
Sammankallande i valberedningen, Anders Bergérus, föredrog förslag till ordförande för stämman 
(Föreningsstämma 2018, sidan 4).  
 
Föreningsstämman beslutade 
att välja Tommy Ohlström till ordförande för stämman. 
 
Sammankallande i valberedningen föredrog valberedningens förslag till sekreterare, justerare och 
rösträknare. 
 
Föreningsstämman beslutade 
att välja Pia Hogman till sekreterare, 
att välja Conny Fogelström (region 12 Nordöstra Stockholm) och Britt Jansson Öhman (region 14 
Stockholm) till justerare och 
att välja Peter Sjöbom (region 2 Västernorrland) och Gerd Möller (region 21 Jönköping) till 
rösträknare. 
 
 

§ 3 
 
Godkännande av dagordning 
 
Stämmans ordförande påpekade att kompletterande handlingar (bilaga 1) sänts ut den 16 maj 2018 
samt   

att beslut under 22 a), stadgeändring, delas upp på två 22 a1) och 22 a2),  
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att 22 a2) vid behov kommer att delas upp på enhälligt beslut som leder till omedelbar 
stadgeändring och eventuella icke enhälliga beslut som leder till kompletterande beslut 
vid kommande stämma,  
 
att 22 c) behöver redovisas före 22 a1), 22 a2) och 22 b) samt    
 
att motion 12 kommer att behandlas i samband med 22 a1).  

 
samt föreslog stämman att besluta om justering enligt ovan.  
 
Föreningsstämman beslutade   
att fastställa den föreslagna dagordningen med ovanstående justeringar.   
 

 
§ 4 

 
Godkännande av arbetsordning under föreningsstämman 
 
Stämmans ordförande gick igenom förslaget till föreningsstämmans arbetsordning 
(Föreningsstämma 2018, sidan 4-5).  
 
Ordföranden pekade särskilt på  
 

• att stadgarna ger möjlighet till sluten omröstning endast vid personval och vid lika röstetal vid 
annat beslut,  

• att kodens krav på könsfördelning (bilaga 1, sidan 25) vid eventuell omröstning vid sidan av 
ordförandevalet får konsekvensen att män ställs mot män och kvinnor mot kvinnor,  

• att behandling av motioner kan komma att tidigareläggas om det under stämman skulle bli tal 
om sluten omröstning och  

• att frågor och förbättringsförslag till OKQ8 behandlas enligt styrelsens förslag och inte under 
stämman (bilaga 2).  

 
Ordföranden föreslog stämman att, utöver arbetsordningen, tillämpa ovanstående.   
 
Föreningsstämman beslutade  
att godkänna arbetsordningen med justeringar och tillägg enligt ovan.   

 
 
§ 5 
 

Upprättande och godkännande av röstlängd    
 
Avprickning av ägarombud skedde vid ägarombudens registrering. Av 121 ombud konstaterades 104 vara 
närvarande och 17 vara frånvarande. Det påpekades att röstlängden skulle kunna komma att uppdateras vid 
behov.  
 
Föreningsstämman beslutade 
att godkänna det angivna förfarandet och att fastställa röstlängden.  
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§ 6 
 

Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
 
Stämmans ordförande konstaterade att kallelse enligt stadgarna ska ske genom brev eller e-post till ägarombud 
tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Kallelse sändes den 3-15 maj 2018 med A-post och e-post. De 
samlade handlingarna inför stämman har legat på ok.se/föreningsstämma sedan den 2 maj 2018. Korrigerad 
bilaga 1 har sänts med e-post och legat på ok.se/föreningsstämma sedan den 16 maj 2018. 
 
Föreningsstämman beslutade  
att anse sig kallad i stadgeenlig ordning.  

 
 
§ 7 
 

Vd:s rapport 
 
Vd och koncernchef Britt Hansson föredrog styrelsens och vd:s verksamhetsberättelse, 
(årsredovisningen för koncernen, sidan 66-70). I anförandet redogjordes för nyckeltal och händelser 
av betydelse för verksamheten samt för de omvärldsfaktorer som påverkat bolaget. Särskilt nämndes 
det uppdrag vd fått vid tillträde, nämligen att stabilisera det egna kapitalet för en trygg och säker 
förening. Under året har centrala aktiviteter varit att strukturera föreningen och få ordning och reda, att 
utveckla och förnya när omvärlden gör det. Dotterbolagens resultat och huvudsakliga aktiviteter 
redogjordes för. Föreningen har nu fyra fokusområden framåt – bibehålla och öka medlemmars 
lojalitet och antal, aktiv och närvarande ägarstyrning, ansvarsfullt ägande samt stabil och 
vinstdrivande affärsverksamhet. (Presentationen framgår av bilaga till protokollet).  
 
Ordföranden gav därefter möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.    
 
Peter Sjöbom frågade när Charge-Amps förväntas lämna positivt resultat och fick svaret att 
förhoppningen är att det ska ske inom två år.   
 
Charles Eriksson frågade om föreningens framtid i förhållande till ökningen av batteridrivna bilar. Vd 
svarade att OKQ8 satsar stort på biltvätt och andra tjänster som behövs oavsett hur bilen drivs samt 
att höstens dialogträff kommer att innehålla information om OKQ8:s samarbeten med akademi och 
näringsliv. Det konstaterades också att 99,8 % av bilparken inte drivs på batteri.   
 
Peter Ankréus frågade om kännedom och kunskap om OK mäts och fick svaret att det inte gjort hittills 
men att frågan tas med in i och bedöms i samband med kommande undersökningar. Peter Ankréus 
frågade också hur OKQ8 kunnat gå från placering 1 till 3 i rankingen Sustainability Branding. Vd 
svarade att förklaringen i Preems fall bl a är marknadsföring som fått stort genomslag och att styrelsen 
när det gäller Circle K krävt en förklaring från OKQ8:s vd.    
 
Föreningsstämman beslutade 
att med godkännande lägga vd:s rapport till handlingarna. 
 

 
  § 8 
 

Styrelsens verksamhetsberättelse 
 
Styrelsens verksamhetsberättelse (årsredovisningen för koncernen, sidan 66-70) är föredragen genom vd:s 
rapport.   
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Föreningsstämman beslutade 
att anse verksamhetsberättelsen föredragen och att med godkännande lägga den till handlingarna. 
   

 
§ 9 
 

Revisorernas berättelse 
 
Revisor Thomas Forslund, KPMG, respektive förtroendevalda revisorerna Lars Backe och Torbjörn 
Rigemar föredrog revisionsberättelsen (årsredovisningen för koncernen, sidan 93-95) och 
framförde att man avgett en revisionsberättelse som tillstyrker att stämman fastställer resultat- och 
balansräkningen för 2017/2018. Revisorerna tillstyrker även den disposition som är föreslagen för 
föreningens vinst samt föreslår att stämman beviljar styrelse och vd ansvarsfrihet. Samarbetet 
fungerar väldigt bra, intern kontroll blir löpande bättre, beroende av OKQ8 och OK Detaljhandel och 
ser noga på det. Inga frågor kvarstår, ren revisionsberättelse. Förtroendevalda framförde synpunkter 
på regionråden och regionala valberedningar.  
 
Föreningsstämman beslutade 
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.  
 
 

§ 10  
 

Fastställande av föreningens och koncernens resultat- och balansräkning 
 
Revisorerna har i sin berättelse (årsredovisningen för koncernen, sidan 93) tillstyrkt att stämman fastställer den 
framlagda resultat- och balansräkningen för OK ekonomisk förening och koncernen (årsredovisningen för 
koncernen, sidan 71-73).  
 
Föreningsstämman beslutade 
att fastställa föreningens och koncernens resultat- och balansräkning.  
  
  

§ 11 
 

Fråga om disposition av föreningens överskott eller täckande av eventuell förlust 
 
Stämmans ordförande föredrog förslaget till disposition av balanserad vinst (årsredovisningen för koncernen, 
sidan 70), vilket har tillstyrkts av revisorerna (årsredovisningen för koncernen, sidan 93). Koncernens fria egna 
kapital uppgick den 28 februari 2018 till 519 977 830 kronor. Enligt moderföreningens balansräkning står 
492 152 469 kronor till stämmans förfogande.   
Styrelsen och vd föreslår att dessa medel disponeras enligt följande:  

Återbäring lämnas med 20 öre per liter drivmedel på bemannade stationer. På obe- 
mannade stationer (OKQ8) lämnas 5 öre per liter drivmedel. 2,0 procent lämnas på 
övriga inköp.   

 
 
  39 850 000 

På medlemmarnas insatskapital lämnas 2,5 procent ränta.      3 697 048 
I ny räkning balanseras. 448 605 421 
Totalt: 492 152 469 

 
 
Föreningsstämman beslutade 
att disposition av föreningens överskott ska ske enligt styrelsens förslag.  
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§ 12 
 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
 
Revisorerna har föreslagit att stämman beviljar styrelseledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret (årsredovisningen för koncernen, sidan 94).  
 
Föreningsstämman beslutade  
att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 
 
§ 13 
 

Av styrelsen hänskjutna ärenden 
 
Stämmans ordförande rapporterade att styrelsen inte hänskjutit några ärenden till stämman.   
 
Föreningsstämman beslutade  
att lämna punkten. 

 
 
§ 14 

 
Fastställande av arvoden och ersättningar för förtroendevalda 
 
Sammankallande i valberedningen, Anders Bergérus, föredrog valberedningens respektive styrelsens 
förslag till arvoden och ersättningar för förtroendevalda (Föreningsstämma 2018, sidan 5-7) med 
ikraftträdande den 31 maj 2018. Valberedningen förslog inga ändringar av arvoden med undantag för 
de som behöver göras på grund av att inkomstbasbeloppet räknats upp med 1,6 % till 62 500 kronor 
för 2018.  
 
I tillägg till detta föreslogs att suppleanter till de förtroendevalda revisorerna ska erhålla ett årsarvode 
på 8 638 kronor.  

 
Föreningsstämman beslutade  
att arvoden och ersättningar till förtroendevalda ska utgå enligt valberedningens respektive styrelsens förslag 
med tillägget att suppleanter till de förtroendevalda revisorerna ska erhålla ett årsarvode på 8 638 kronor.   

 
 

§ 15 
 
Fastställande av valordning för nästa ordinarie föreningsstämma 
 
Stämmans ordförande föredrog styrelsens förslag till regionindelning för nästa ordinarie 
föreningsstämma (Föreningsstämma 2018, sidan 8). 
 
Föreningsstämman beslutade 
att fastställa den föreslagna regionindelningen att gälla för nästa ordinarie föreningsstämma. 
 
 

  



OK ekonomisk förening 

S i d a  6 | 13 
 

§ 16 
 
Fastställande av antal styrelseledamöter efter förslag av valberedningen 
 
Valberedningens sammankallande, Anders Bergérus, föredrog valberedningens förslag att styrelsen 
ska bestå av sju (7) ledamöter (Föreningsstämma 2018, sidan 9).  
 
Per-Göran Skoog (region 1 Jämtland) och Peter Sjöbom (region 2 Västernorrland) yrkade på att 
styrelsen skulle utökas till åtta ledamöter.  
 
Anders Bergérus yrkade på avslag på Per-Göran Skoogs och Peter Sjöboms yrkanden.   
 
Föreningsstämman beslutade  
att fastställa antalet styrelseledamöter till sju (7). 
 
 

§ 17 
 
Val av styrelsens ordförande efter förslag av valberedningen 
 
Ytterligare ägarombud hade avprickats och uppdaterad röstlängd omfattande 112 ägarombud 
fastställdes.  
 
Valberedningens sammankallande, Anders Bergérus, föredrog valberedningens förslag att välja 
Jimmy Jansson till styrelsens ordförande (omval) (Föreningsstämma 2018, sidan 9).  
 
Föreningsstämman beslutade 
att justera röstlängden och fastställa antalet röstberättigade ägarombud till 112 och  
att till ordförande välja Jimmy Jansson, beslutet var enhälligt.  

 
 
§ 18 
 

Val av styrelseledamöter efter förslag av valberedningen 
 
Valberedningens sammankallande, Anders Bergérus, föredrog valberedningens förslag till 
styrelseledamöter (Föreningsstämma 2018, sidan 9-10).  
 
Omval 
Åsa Magnusson 
Roger Bolander 
Tomas Norderheim 
Sten-Åke Karlsson 
Nyval 
Yvonne Nygårds 
Åsa Holmander 
 
Övriga nomineringar till styrelsen:  
Emil Forsberg 
Mattias Jonsson 
Sebastian Leth 
Håkan Ferner 
Conny Fogelström 
Thobias Björnlund 
Sofia Blomquist 
Anders Hellborg 
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Peter Sjöbom 
Marianne Steen 
Katarina Nyberg Finn 
 
Per-Göran Skoog (region 1 Jämtland), Kenneth Norberg (region 2 Västernorrland), Ouzine Kettane (region 11 
Nordvästra Stockholm), Kjell Hultberg (region 15 Sydöstra Stockholm) yrkade på omval av Katarina Nyberg Finn.   
 
Per-Göran Skoog (region 1 Jämtland) yrkade även på sluten omröstning.  
 
Ingela Svensson (region 28 Södra Skåne) yrkade bifall till valberedningens förslag.   
 
Britt Jansson Öhman (region 14 Stockholm) yrkade på att koden ska tolkas så att jämställdhet ska eftersträvas 
bland styrelsens ledamöter inklusive ordföranden.  
 
Stämmans ordförande föreslog en propositionsordning i tre steg:  
 

Beslut om stämman tolkar koden så att jämställdhet ska eftersträvas bland styrelsens ledamöter 
exklusive eller inklusive ordföranden (det förra var presidiets förslag efter ordförandens hänvisning 
till den av stämman fastställda arbetsordningen under punkten 4 ovan), dvs om kvinna skulle 
ställas mot kvinna eller om samtliga nominerade skulle ställas mot varandra i aktuell situation.  
 
Beslut om godkänd valsedel ska omfatta tre kvinnliga nominerade och tre manliga nominerade 
eller endast tre kvinnliga nominerade (det förra var presidiets förslag med hänvisning till fastställd 
arbetsordning). 
 
Beslut om styrelsens sammansättning.  

 
Föreningsstämman beslutade 
att godkänna föreslagen propositionsordning.  
 
Inför val informerades stämman om de nominerades bostadsorter.  
 
Föreningsstämman beslutade  
att efter försöksvotering bekräfta den av stämman fastställda arbetsordningen innebärande att den ska tolkas så 
att jämställdhet ska eftersträvas bland styrelsens ledamöter exklusive ordföranden och  
att valsedel för att vara godkänd ska uppta tre av de fyra nominerade kvinnorna (enhälligt beslut).  
 
Sluten omröstning där samtliga närvarande 112 ägarombud röstade gav resultatet:  
 
Yvonne Nygårds 94 röster 
Åsa Holmander  93 röster 
Åsa Magnusson 78 röster 
Katarina Nyberg Finn 71 röster 
Föreningsstämmans beslut var således   
att välja styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag: 
 
Roger Bolander 
Åsa Holmander 
Sten-Åke Karlsson 
Åsa Magnusson 
Tomas Norderheim 
Yvonne Nygårds 
 
 
  



OK ekonomisk förening 

S i d a  8 | 13 
 

§ 19 
 
Val av revisorer och suppleanter  
 
Valberedningens sammankallande Anders Bergérus föredrog valberedningens förslag till revisorer och 
suppleanter (Föreningsstämma 2018, sidan 11).  
 
Förtroendevalda revisorer 
Lars Backe (omval) 
Torbjörn Rigemar, (omval) 
 
Suppleanter till förtroendevalda revisorer 
Ann-Sofie Pettersson, (omval) 
Tomas Holm, (omval) 
 
Registrerat revisionsbolag 
KPMG (omval) 
 
Föreningsstämman beslutade 
att välja förtroendevalda revisorer, förtroendevalda revisorssuppleanter och revisionsbolag i enlighet med 
valberedningens förslag. 
 
 

§ 20 
 
Val av ledamöter samt sammankallande i valberedningen efter förslag från 
valberedningskommittén 
 
Valberedningskommitténs sammankallande Britt Jansson Öhman föredrog kommitténs förslag till valberedning 
(Föreningsstämma 2018, sidan 11-12).  
 
Omval 
Anders Bergérus, sammankallande 
Mona Modin Tjulin 
Gunnar Nilsson 
Ralf Sykfont 
Monica Granström 
 
Övriga nomineringar till valberedningen:  
Mikael von Krassow 
Sebastian Leth 
Kenneth Norberg 
Mattias Jonsson  
Föreningsstämman beslutade 
att välja föreningsstämmans valberedning enligt valberedningskommitténs förslag.  
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§ 21 
 
Övriga val som föreningsstämman ska förrätta  
 
Valberedningskommitté 
Ägarombuden har den 2-16 maj 2018 kunnat nominera till valberedningskommittén på ok.se/föreningsstämma. 
Under nomineringsperioden blev endast två ägarombud nominerade, Britt Jansson Öhman och Mikael von 
Krassow, och dessa föreslås för val.    
 
Val av styrelserepresentanter samt sammankallande 
Styrelserepresentanter till valberedningskommittén väljs vid styrelsens konstituerande möte efter 
föreningsstämman. Sammankallande utses inom valberedningskommittén.  

Föreningsstämman beslutar  
att till valberedningskommittén välja ägarombuden Britt Jansson Öhman och Mikael von Krassow. 

 
 
§ 22 

 
Förslag från styrelsen 
 

c) Redovisning av styrelsens vidare hantering av referensgruppens arbete (ej 
beslut) 

Sten-Åke Karlsson presenterade styrelsens vidare hantering av referensgruppens arbete och 
betonade framför allt antalet möten, digitala val och möjligheten att ersätta regionstämmor med 
medlemsmöten. Årshjul framtaget för förtroendevaldas aktiviteter under ett år. (Presentationen 
framgår av bilaga till protokollet).    
 
Föreningsstämman beslutade 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 

Motion 12 – Valberedningskommitté inom OK 
Styrelsens föredragande Katarina Nyberg Finn.  
 
Föreningsstämman beslutade 

 
att avslå motion 12.  
 
 

a1) Stadgeändringar – andra beslut  
Katarina Nyberg Finn föredrog styrelsens förslag. Förslag till stadgeändringar för vilka ett första beslut är taget 
och stämman ska ta ett andra beslut framgår av bilaga 1.  
 
Föreningsstämman beslutade  
att i ett andra beslut godkänna förslaget till ändringar i stadgarna.  
 
Det konstaterades att samtliga ändringar som föreslogs till föreningsstämma 2017 därmed var slutligt 
godkända i stadgeenlig ordning.   
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a2) Stadgeändringar – första beslut 
Katarina Nyberg Finn föredrog styrelsens förslag. Förslag till stadgeändringar för vilka stämman ska ta 
ett första beslut framgår av bilaga 1.  
 
Charles Eriksson (region 16 Östergötland) yrkade att stadgarnas punkter 8.1 och 8.3 skulle återfå den 
lydelse de haft i tidigare stadgar avseende valberedningens valbarhet som ägarombud respektive 
valberedningens rösträtt på stämman. Efter styrelsens förklaring förtydligade Charles Eriksson att 
samma yrkande framförts men inte bifallits på föreningsstämman 2017.   
 
Katarina Nyberg Finn och Tomas Norderheim förklarade att styrelsen inte föreslår någon ändring på 
just dessa punkter. Föreslagna ändringar rör varken valberedningens valbarhet som ägarombud eller 
valberedningens rösträtt på stämman.  
 
Stämmans ordförande föreslog att beslut tas i två steg, först styrelsens förslag exklusive de delar av 
punkterna 8.1 och 8.3 som omfattades av Charles Erikssons yrkande och därefter de delar som 
omfattades av Charles Erikssons yrkande.  
 
Föreningsstämman beslutade  
att godkänna föreslagen propositionsordning,  
att enhälligt godkänna styrelsens förslag 2018 till ändringar av stadgar med undantag för de delar av 
punkterna 8.1 och 8.3 som berörs av yrkande ovan samt  
att enhälligt godkänna styrelsens förslag 2018 även för de delar av punkterna 8.1 och 8.3 som berörs 
av yrkande ovan.  
 
Samtliga tre beslut var enhälliga och det konstaterades att de ändringar som föreslogs årets 
föreningsstämma därmed var slutligt godkända i stadgeenlig ordning.  
 
 

b) Ändringar i kod för verksamhetsstyrning för 2018/2019 
 

Förslag till ändringar i kod för verksamhetsstyrning för 2018/2019 framgår av bilaga 1.  
 
Föreningsstämman beslutade    
att godkänna styrelsens förslag till ändringar i kod för verksamhetsstyrning för 2018/2019.  
 
 
 

§ 23 
 
I stadgeenlig ordning inkomna motioner 
Inkomna motioner framgår av Föreningsstämma 2018.  
 
Conny Fogelström (region 14 Stockholm) yrkade på att det i presentation av motioner inför kommande 
föreningsstämmor skulle anges från vilken region motion inlämnats.  
 
Föreningsstämman beslutade 
att uppdra till styrelsen att tillse att presentation enligt ovan förs in i lämplig rutin eller arbetsordning 
inför nästa föreningsstämma.   
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a) Motioner 
 
M1: Tillgänglighet 
Styrelsens föredragande Åsa Magnusson.  
 
Föreningsstämman beslutade 
att anse motion 1 besvarad. 
 
M2: Återbäring 
Styrelsens föredragande Roger Bolander.  
 
Föreningsstämman beslutade 
att avslå motion 2.  
 
M3: Motion för att synliggöra regionråden 
M4: Synliggörande av Förtroendevalda 
M5: Kontaktinfo till de som kan ha intresse av att väljas till ett OK regionråd 
Styrelsens föredragande Sten-Åke Karlsson. 
 
Sune Hylén (region 28 Södra Skåne) yrkade bifall till motion 3. Jonas Larsson (region 14 Stockholm) 
och Rolf Edström (region 7 Uppland) yrkade bifall till motionerna 3, 4 och 5. Mats Heinerud (region 14 
Stockholm) och Peter Ankréus (region 14 Stockholm) yrkade bifall till motion 5. Conny Fogelström 
(region 12 Nordöstra Stockholm) yrkade ”att man på ett antal mackar under 2018 ska genomföra ett 
antal tester på mer utåtriktad kampanj tillsammans med ägarombud och ägarråd i den lokala regionen, 
allt i syfte att bli fler medlemmar i OK ekonomisk förning och att synliggöra regionråden”.  
 
Stämmans ordförande föreslog att bifallsyrkanden skulle ställas mot styrelsens förslag, att Conny 
Fogelströms tilläggsyrkande skulle beslutas för sig samt att beslut skulle tas motion för motion.  
 
Föreningsstämman beslutade 
att godkänna föreslagen propositionsordning.   
 
Föreningsstämman beslutade  
att anse motion 3 besvarad (efter försöksvotering begärd av Jonas Larsson), 
att anse motion 4 besvarad, 
att bifalla motion 5 (efter försöksvotering begärd av Jonas Larsson) och  
att bifalla Conny Fogelströms yrkande.    
 
 
M6: Internetkiosk och Informationsfolder 
Styrelsens föredragande Karin Mattsson Weijber.  
 
Jonas Larsson (region 14 Stockholm) yrkade bifall till motionens första attsats.  
 
Föreningsstämman beslutade 
att frågan om internetkiosker på stationerna avslås och  
att ett informationsmaterial i linje med yrkandet ska arbetas fram.   
 
M7: Gemensamma möten för alla förtroendevalda 
Styrelsens föredragande Katarina Nyberg Finn. 
 
Mikael von Krassow (region 26 Norra Skåne) yrkade bifall till motionen.  
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Föreningsstämman beslutade 

att anse motion 7 besvarad. 
 
M8: OK Mobility Lab 
Styrelsens föredragande Jimmy Jansson. 
 
Peter Ankréus (region 14 Stockholm) och Mikael von Krassow (region 26 Norra Skåne) yrkade bifall till 
motionens andra attsats.    
 
Föreningsstämman beslutade 
att avslå första attsatsen i motion 8,  
att avslå andra attsatsen i motion 8 och 
att avslå tredje attsatsen i motion 8. 
 
M9: Bryt den negativa medlemsutvecklingen 
Styrelsens föredragande Jimmy Jansson. 
 
Mikael von Krassow (region 26 Norra Skåne) yrkade bifall tillför styrelsens förslag.  
 
Föreningsstämman beslutade 
att bifalla motion 9.  
 
M10: Försäkringar 
Styrelsens föredragande Tomas Norderheim. 
 
Jan Olov Karlsson (region 10 Sörmland) yrkade bifall till attsats två.   
 
Föreningsstämman beslutade 
att avslå den första attsatsen i motion 10 och  
att anse den andra attsatsen i motion 10 besvarad.  
 
M11: Öka kundglädjen hos OK medlemmar 
Styrelsens föredragande Katarina Nyberg Finn. 
 
Mats Heinerud (region 14 Stockholm) yrkade bifall till motionens andra attsats enligt komplettering av 
motion 11.   
 
Föreningsstämman beslutade 
att anse motion 11:s första attsats besvarad och 
att anse motion 11:s andra attsats besvarad.     
 
M12: Valberedningskommitté inom OK 
 
Motionen behandlades under punkt 22.  
 
 

b) Frågor och förbättringsförslag till OKQ8 (behandlas ej av föreningsstämman) 
 
Behandlades under punkt 4, stämmans arbetsordning (bilaga 2).  
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§ 24 
  
Avslutning 
 
Stämmans ordförande Tommy Ohlström tackade för förtroendet att leda stämman och avslutade 
föreningsstämman.   
 
 
 
 
 
Sekreterare     Ordförande  
 
 
 
Pia Hogman    Tommy Ohlström 
 
 
 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
 
Conny Fogelström   Britt Jansson Öhman 
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