
 
 

Protokoll styrelsemöte nr 3, per capsulam, 2022  
Uppsala Konsert & Kongress AB 
 

Organ:  Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress 
Datum: 220502 
 

§ 1   Protokoll och justering 
Det noteras att beslutet gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett så kallat per 
capsulam-förfarande och att telefonsamtal med godkännande av VD och presidiets 
förslag till beslut erhölls från samtliga ordinarie ledamöter i styrelsen: 

Rickard Malmström (ordf) 
Hans Birger Ekström (v ordf) 
Anders Nordström 
Margit Borgström 
Monica Lindgren Petersson 
Josefin Berglund 
Peder Granath 

§ 2   Beslutsärende 

Ansöka om prövningstillstånd för överklagan av Hovrättens dom i mål T3802-21  

Styrelsen ställer sig fortsatt bakom UKKs inställning att agera i enlighet med 
konsumentverkets linje och värna om sina biljettköpares intressen och trygghet. I paritet 
med det har bolaget för länge sedan återlöst de köpta biljetterna till de konserter som 
ställdes in och har på så sätt säkerställt att ingen biljettköpare blivit ekonomiskt drabbad. 
Bolaget ska vidhålla sin inställning att konsumenten har rätt till återbetalning när ”varan” 
uteblir, i detta fall en konsert. 
 
BESLUTAR styrelsen att ge VD mandat att söka prövningstillstånd för överklagan av 
Hovrättens dom i mål T3802-21.  
 
§ 3   Mötets avslutande 
Förklarades styrelsemötet avslutat. 

 
 
E-signatursjustering via SignPort av Rickard Malmström (ordförande), Hans Birger 
Ekström (vice ordförande), Anders Nordström, Margit Borgström, Monica Lindgren 
Petersson, Peder Granath, Josefin Berglund 
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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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