
 
 

Protokoll styrelsemöte nr 6, 2022  
Uppsala Konsert & Kongress AB 
 

Organ:  Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress 
Sammanträdestid: Tisdagen den 15 november, kl 08.30-10.30 
Sammanträdeslokal:  UKK, plan 7, K7 
 
Deltagande:  
Ordinarie ledamöter Lisa Rauséus Skiöld (ordf), Hans Birger Ekström (v ordf) §1-5,  

Peder Granath, Monica Lindgren Petersson, Margit Borgström, 
Anders Nordström 

Suppleanter Agneta Lydig, Kristina Alfredsson, Bengt Sandblad  
VD Henrik Lillsjö 
Arbetstagarrepr Mia Freij  
Sekreterare  Camilla Karlsson via videolänk 
 
Frånvarande:  
Ordinarie ledamot Josefin Berglund, Hans Birger Ekström (v ordf) § 6-9 
Arbetstagarrepr Lena Karlsson-Beierlein, Gustav Ohlander,  
  
 
 
 
 
 
 

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

§ 2   Val av justerare 

Styrelsen utser Peder Granath att justera dagens protokoll i enlighet med antagen praxis 
att justering sker i turordning av ordinarie ledamöter.  

§ 3   Godkännande av dagordningen  

Agneta Lydig anmäler en övrig fråga avseende julsamkväm för styrelsen. Tillägget noteras 
varpå dagordningen godkänns. 

§ 4   Föregående protokoll 

Styrelsen godkänner föregående protokoll som därmed läggs till handlingarna. 



 
 

 

§ 5 Ekonomiska rapporter 
VD redogör för bolagets ekonomi och svarar på styrelsens frågor.  
Styrelsen poängterar allvaret i att kommunledningskontoret inte kunnat leverera avtal för 
handhavande av bolagets IT-drift samt det faktum att de inte fullt ut kan svara upp mot 
det samnyttjande av resurser som förordas och som från bolagets håll önskas. Styrelsen 
vill framföra detta till kommunledningskontoret.  
Styrelsen önskar en återkoppling från VD vid sammanträdet i december avseende hur 
omorganisationen av teknikförsörjningen har fallit ut, dels ekonomiskt, dels för 
verksamheten.  

§ 6 Rapport beträffande verksamheten 
VD ger kompletterande information till den utskickade verksamhetsrapporten och svarar 
på styrelsens frågor.  

§ 7 Övriga ärenden 

Agneta Lydig framställer fråga om styrelsen ska ha ett avslutstillfälle före jul. Ordförande 
hänvisar till det protokollförda beslut som togs vid föregående styrelsemöte. 

§ 8 Kommande sammanträden vt 2022 

- Måndagen 12 december kl 09.00-11.00 

§ 9 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.   
 
 
 
_________________________  ____________________________ 
Lisa Rauséus Skiöld, ordförande Peder Granath, justerare 
 
 
 
__________________________ 
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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