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Västerås den 4 februari 2020 Qiarienr 

Dpb: 
Inbjudan till ordinarie årsstämma för Coompanion Västmanland 

Coompanion Västmanland genomför sin årsstämma den 23 april kl 10-12 med efterföljande 
lunch för de som så önskar. Denna gång håller vi stämman i Västerås. 
Vi ber våra medlemmar att utse ombud till stämman samt att om så önskas nominera 
ledamot till styrelsen . Motioner samt nomineringar till styrelsen ska vara kontoret tillhanda 
senast den 4 mars. Anmälan av ombud ska ske senast den 27 mars. 

Anmälan, nomineringar, motioner samt övriga ärenden skickas till: 

Coompanion Västmanland, Stora Gatan 16, 722 12 Västerås eller via mail till 
anders@coompanion.se 

Då handlingar kommer att skickas direkt till de utsedda ombuden är det viktigt att ombudets 
epost-adress framgår vid anmälan då vi av hållbarhetsskäl endast kommunicerar digitalt. 
Länets samtliga kommuner, Länsstyrelsen Västmanland samt Region Västmanland kommer 
att bjudas in till stämman. 

En spännande föreläsare kommer att inleda stämman. 

Vid stämman 2019 utsågs följande förtroendevalda : 

Styrelsen 
Ulrika Persson - ordförande vald på ett (1) år 
Mats Engström - ledamot omvald på två (2) år 

Tohbbe Lindblom - ledamot omvald på två (2) år 
Ann-Lousie Molin Östling - ledamot omvald på två (2) år 
Marino Wallsten - ledamot nyval på två (2) år 
Ulla Persson - ledamot nyval på två (2) år 
Jonas Bresser - nyval (fyllnadsval) på ett (1) år 
Hans Jansson - ledamot ett (1) år kvar av mandatperioden 
Annika Lind - ledamot (vice ordförande) ett (1) år kvar av mandatperioden 

Krister Molin - ledamot ett (1) år kvar av mandatperioden 

Revisorer 
Anders Westin - revisor vald på ett (1) år. Avgick som revisor i juli p.g.a . anställning på Coompanion i juli 2019. 
Lars-Gösta Naucler- revisor vald på ett (1) år 

Lars-Evert Larsson - revisorsersättare vald på ett (1) år. Ersatte Anders Westin som ordinarie revisor från juli 2019. 

Anmäld auktoriserad revisor 
Auktoriserad revisor utsedd för ett (1) år -Annelie Finnberg, Ernst&Young 

Ersättare utsedd för ett (1) år-person utses vid behov av Ernst&Young 

Valberedning (samtliga valda på ett (1) år 
Marita Öberg Molin (sammankallande) 
Monica Stolpe Nordin 
Håkan Pettersson 

På styrelsen uppdrag 

Anders Johansson/ verksamhetsledare Coompanion Mälardalen 
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