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VÄSTERÅS STAD

Styrelsen för Västerås Stadshus AB

§ 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-18

Dnr VSAB 2020/00009-1.4.2

Beslut - Årsstämma i Mälarenergi AB för 2019
Beslut
1.Att utse Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare att som
röstombud på Mälarenergi AB årsstämma företräda stadens aktier
2.Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning
fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att
styrelse och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2019.
3.Att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter
fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom
Västerås stad samt den upphandling som gjorts.
4.Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.
5.Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Mälarenergi AB är ett helägt dotterbolag till Västerås Stadshus AB.
Detta ärende avser att fastställa instruktion till ombudet på årsstämman i
Mälarenergi AB.
Kopia till
Mälarenergi AB
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VÄSTERÅS STAD

Styrelsen för Västerås Stadshus AB

§ 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-18

Dnr VSAB 2020/00010-1.4.2

Beslut - Årsstämma i Bostads AB Mimer för 2019
Beslut
1.Att utse Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare att som
röstombud på Bostad AB Mimers årsstämma företräda stadens aktier
2.Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning
fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att
styrelse och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2019.
3.Att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter
fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom
Västerås stad samt den upphandling som gjorts.
4.Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.
5.Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Mimer AB är ett helägt dotterbolag till Västerås Stadshus AB.
Detta ärende avser att fastställa instruktion till ombudet på årsstämman i
Bostads AB Mimer.
Kopia till
Bostads AB Mimer
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VÄSTERÅS STAD

Styrelsen för Västerås Stadshus AB

§ 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-18

Dnr VSAB 2020/00011-1.4.2

Beslut - Årsstämma i Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB
för 2019
Beslut
1.Att utse Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare att som
röstombud på Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB årsstämma
företräda stadens aktier
2.Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning
fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att
styrelse och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2019.
3.Att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter
fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom
Västerås stad samt den upphandling som gjorts.
4.Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.
5.Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till
Västerås Stadshus AB.
Detta ärende avser att fastställa instruktion till ombudet på årsstämman i
Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB.
Kopia till
Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB
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VÄSTERÅS STAD

Styrelsen för Västerås Stadshus AB

§ 24

Dnr VSAB 2020/00013-1.4.2

Beslut - Årsstämma i Nya Västerås Flygplats AB för 2019
Beslut
1.Att utse Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare att som
röstombud på Nya Västerås Flygplats AB årsstämma företräda stadens aktier
2.Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning
fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att
styrelse och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2019.
3.Att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter
fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom
Västerås stad samt den upphandling som gjorts.
4.Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.
5.Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Nya Västerås Flygplats AB är ett helägt dotterbolag till Västerås Stadshus
AB.
Detta ärende avser att fastställa instruktion till ombudet på årsstämman i Nya
Västerås Flygplats AB.
Kopia till
Nya Västerås Flygplats AB
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Styrelsen för Västerås Stadshus AB

§ 25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-18

Dnr VSAB 2020/00014-1.4.2

Beslut - Årsstämma i Västerås Parkerings AB avseende 2019
Beslut
1.Att utse Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare att som
röstombud på Västerås Parkerings AB årsstämma företräda stadens aktier
2.Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning
fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att
styrelse och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2019.
3.Att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter
fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom
Västerås stad samt den upphandling som gjorts.
4.Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.
5.Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Västerås Parkerings AB är ett helägt dotterbolag till Västerås Stadshus AB.
Detta ärende avser att fastställa instruktion till ombudet på årsstämman i
Västerås Parkerings AB.
Kopia till
Västerås Parkerings AB
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VÄSTERÅS STAD

Styrelsen för Västerås Stadshus AB

§ 26

Dnr VSAB 2020/00012-1.4.2

Beslut - Årsstämma i Västerås Marknad och Näringsliv AB för
2019
Beslut
1.Att utse Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare att som
röstombud på Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag årsstämma
företräda stadens aktier.
2.Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning
fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att
styrelse och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2019.
3.Att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter
fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom
Västerås stad samt den upphandling som gjorts.
4.Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.
5.Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag är ett helägt dotterbolag till
Västerås Stadshus AB.
Detta ärende avser att fastställa instruktion till ombudet på årsstämman i
Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag.
Kopia till
Västerås Marknad och Näringsliv AB
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