
Protokoll från BPHRs årsmöte den 13 maj 2019

§1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Johan Wikström förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

§2 Val av ordförande för sammanträdet
Beslutades att:
• välja Johan Wikström till ordförande för sammanträdet.

§3 Upprättande av förteckning över de närvarande samt fastställande av
röstlängd
En förteckning över de närvarande upprättades.

Beslutades att:
• den upprättade närvaroförteckningen gäller som röstlängd.

§4 Fråga om sammanträdet tillkommit efter stadgeenlig kallelse
Sammanträdet befanns ha tillkommit efter stadgeenlig kallelse.

§5 Val av två justeringsmän
Beslutades att:
• till justeringsmän välja Björn Hell, Diversey Sverige AB, och Christofer Ohlsson, Gipeco AB.

§6 Styrelsens förvaltningsberättelse för 2018
Årsmötesdeltagarna hade tagit del av förvaltningsberättelsen för 2018. Ulrika Flodberg visade en
presentation om BPHR och dess verksamhet, vad vi uppnått och aktuella ärenden.

Beslutades att:
• godkänna förvaltningsberättelsen.

§7 Revisorernas berättelse
BPHRs verksamhet revideras inte separat utan ingår som en del i revisionen av KTF Organisation AB.
Revisionsberättelsen väntas bli färdig inom några veckor.

Beslutades att:
• bifoga revisionsberättelsen till årsmötesprotokollet.



§8 Fastställande av balansräkning
Beslutades att:
• fastställa den framlagda balansräkningen.

§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
Beslutades att:
• bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet, förutsatt att vi får en ren revisionsberättelse för

KTF Organisation AB.

§10 Fastställande av budget och debiteringsgrunder enligt § i stadgarna
Ulrika Flodberg kommenterade kort utfall 2018 och styrelsens förslag till budget för 2019. Ett tapp i
medlemsbasen samt konsultkostnad för faktadokumentet ‘Vatten inom rengöringstekniken’ är
huvudsakliga orsaker till ett negativt resultat.

Förslag på oförändrade medlemsavgifter och servicearvoden för 2019 presenterades.

BPHRs styrelse har beslutat om en översyn/modernisering under 2019 av de tre llH-böckerna om
professionell rengöring. Detta arbete finansieras tillfälligt med stöd av KTF Organisation AB. Med
anledning av BPHRs något ansträngda ekonomi, görs en avstämning av utfallet för 2019 för att
bedöma behovet av en justering av servicearvoden 2020. Enligt styrelsebeslut kommer böckerna att
publiceras som pdf-filer att fritt tanka ner från BPHRs webbplats. Budget för intäkter från försäljning
justerades därför till 0.

Beslutades att:
• anta förslaget till budget för verksamhetsåret 2019 med justering av intäkter enligt ovan,
• anta föreliggande förslag till debitering för verksamhetsåret 2019 (oförändrad),

§11 Val av ordförande och vice ordförande
Björn Hell föredrog valnämndens förslag.

Beslutades att:
• som ordförande för BPHR välja Johan Wikström, Ecolab AB,
• som vice ordförande välja Tomas Brucefors, Rekal Svenska AB.

§12 Fastställande av antalet övriga ordinarie styrelseledamöter samt val av
dessa
Beslutades att:
• fastställa antalet övriga styrelseledamöter till fyra stycken.

Björn Hell föredrog valnämndens förslag till övriga styrelseledamöter.



Beslutades att:
• till styrelseledamöter i BPHR välja:

Peter Sahlström KiiltoClean A/s
Christian Forslund Diversey Sverige AB
Christofer Ohlsson Gipeco AB
Karl Johan Lindahl Hako Ground & Garden AB

§13 Val av två revisorer och suppleanter för dessa
Beslutades att:
• som revisorer för BPHR välja de revisorer som reviderar KTF Organisation AB.

§14 Val avvalnämnd enligt §15 i stadgarna
Beslutades att:
• som valnämnd välja Björn Hell, Diversey Sverige AB, Magnus Pettersson, Hako Ground & Garden

AB, och som styrelsens representant Christian Forslund (sammankallande), Diversey Sverige AB.

§15 Övriga i behörig ordning till sammanträdet hänskjutna ärenden
Beslutades att:
• ändra stadgarna med anledning av branschföreningens namnbyte 2018 från IIH till BPHR,
• befästa beslutet om stadgeändring vid medlemsmöte i anslutning till höstens första

styrelsemöte.

Ulrika Flodberg

isteras

_

Björn Hell Christofe Ohlsson
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