
 
 

Protokoll styrelsemöte nr 2, 2022  
Uppsala Konsert & Kongress AB 
 

Organ:  Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress 
Sammanträdestid: Onsdagen den 30 mars, kl 13.00-14.45 
Sammanträdeslokal:  UKK, plan 7, K7 
 
Deltagande:  
Ordinarie ledamöter Rickard Malmström (ordf), Hans Birger Ekström (v ordf),  
 Peder Granath, Monica Lindgren Petersson, Josefin Berglund,  
 Anders Nordström, Margit Borgström 
Suppleanter Agneta Lydig, Kristina Alfredsson  
VD Henrik Lillsjö 
Arbetstagarrepr   
Sekreterare  Camilla Karlsson 
Övriga Hanna Holm (controller) § 1-5 

 
Frånvarande:   
Arbetstagarrepr Lena Karlsson-Beierlein, Victoria Lindgren, Mia Freij, Gustav 

Ohlander 
Suppleanter Bengt Sandblad 
 
 
 
 

§ 1   Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.  

§ 2   Val av justerare 

Styrelsen utser Josefin Berglund att justera dagens protokoll i enlighet med antagen 
praxis att justering sker i turordning av ordinarie ledamöter. Ordförande förtydligar att 
justering sker elektroniskt via den kommungemensamma e-signatursportalen SignPort 
där identifiering sker med bankID. 

§ 3   Godkännande av dagordningen  

Ordförande går igenom dagordningen som därmed godkänns. 

§ 4   Föregående protokoll 

Styrelsen godkänner föregående protokoll som därmed läggs till handlingarna. 



 
§ 5 Ekonomiska rapporter 
Bolagets controller Hanna Holm redogör för dagsaktuell ekonomi och svarar på styrelsens 
frågor. Peder Granath skickar med frågan om vad som kan göras intäktsmässigt under 
juni, juli, augusti och önskar diskussion kring det vid tillfälle. Styrelsens ger sitt bifall till 
rapporteringen som därmed kan läggas till handlingarna.  

§ 6 Rapport beträffande verksamheten 
Ordföranden öppnar punkten med förtydligandet att vi inte är ett problembolag utan vi 
har luft under vingarna nu.  
VD kommenterar den utskickade verksamhetsrapporten och kompletterar bl a med 
information kring det arbete som görs för att öka intäkt under juni, juli och augusti samt 
uppdatering kring den pågående uppbyggnaden av Unionen-samarbetet.  
Styrelsen delger sin uppskattning över det gedigna arbete vd gjort och att de har de 
största förtroende för vd och den fortsatta resa vd ska leda bolaget genom nu. Styrelsen 
godkänner därmed rapporten som läggs till handlingarna. 

§ 7  Beslutsärenden 

Punkten utgår då inga beslutsärenden föreligger på dagens sammanträde.   

§ 8  Information 

a) Årsstämma 
Ordföranden ger kort information kring upplägget av kommunbolagens 
årsstämmor.   

§ 9 Övriga ärenden 

Inga övriga frågor anmälda.  
Ordföranden förtydligar, på förekommen anledning, att övriga frågor ska, i enlighet med 
styrelsens arbetsordning, anmälas senast en vecka före sammanträde samt att de med 
fördel mejlas till styrelsesekreterare. 

§ 10 Kommande sammanträden vt 2022 

- Onsdagen 18 maj kl 08.30-10.30 

§ 11 Mötets avslutande 

Ordförande tackar styrelsen för det fina samarbetsklimatet varpå mötet förklaras 
avslutat.   

E-signaturjustering via SignPort av Rickard Malmström (ordförande), Josefin Berglund 
(justerare) och Camilla Karlsson (sekreterare).    
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Elektroniska underskrifter 

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer 

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och 

uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje 

underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via 

valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det 

utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften. 

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, 

följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna 

originaldokumentet går att validera. 
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