
Motion till årsmöte 2017 FBTK

UTREDNING OCH UPPFÖLJNING AV 6 DE ÅRIGA SKRIFTLIGA AVTALEN MELLEN 
FÖRENINGEN OCH BRANDKONTORET OCH FÖRENINGEN OCH BOLAGET.

SYFTE ÅTERBETALNING AV KAPITALTILLSKOTT MED EN KOSTNAD AV 1 518 500 kr

Årsmötet bör tillsätta en oberoende person som sammanställer en redovisning av samtliga 
transaktioner och muntliga avtalsändringar gjorda av Rolf vars konsekvenser inte har redovisat för 
föreningens styrelse.

Redovisningen ska vis:
Hur stor skuld enligt avtalet föreningen har kvar till Brandkontoret. (Hoppas att skulden understiger
1 M sek)
Varför Brandkontoret inte uppfyllt sina åtaganden.
Hur stor fordran föreningen har på Bolaget vad det gäller tjänster och pengar.
Varför bolaget inte uppfyllt sin del av finansieringen enligt avtalet.

Resultatet ska vara godkänt av Brandkontoret och Bolaget.

2017-02-06
Gunnar Karlberg

perbjorkdahl
Maskinskriven text
Styrelsens kommentar:Det har aldrig funnits några oklarheter kring föreningens avtal med Brandkontoret vilket torde kunna styrkas av föreningens revisor. Genom förhandling och med godkännande av Brandkontoret har den tredje raten - inbetalningen - skjutits upp flera gånger då föreningen istället bistått bolaget med medel. Redovisningen av inbetalningsdatum och liknande information är och har alltid varit kassörens ansvar - Gunnar har konsekvent brustit vad gäller den informationen.Under 2017 har ett nytt avtal förhandlats fram med Brandkontoret. Bifogas.Avsikten med det nya avtalet var att säkra föreningens budget för att möjliggöra hyresavtal med Statens Fastighetsverk för riggverkstaden.Brandkontoret har uppfyllt sin del av avtalet - d v s att till bolaget begära överföring av sålda aktier till föreningen - även här har Gunnar brustit i sitt ansvar då han inte begärt dessa överföringar. Dessa överföringar av aktier för de två första ”raterna” utfördes efter Gunnars avgång, liksom för den under 2017 utförda inbetalningen till Brandkontoret.





Motion 2 till årsmötet 2017 FBTK

UTREDNING AV ROLFS AGERANDE SOM ORDFÖRANDE OCH VÅRDLÖSA 
TOLKNINGAR AV STYRELSEBESLUT.

Några exempel:
Rolf talar ofta  illa om medarbetare och hur han försök lura dem.
Rolf har skapat en ohållbar styrelsekultur.
Rolf har skriftligen avgått och sedan återinträtt i strid med stadgarna. Styrelsen har inte 
protokollfört händelsen. (jag avgick av den anledningen)
Rolf har försök påverka styrelsemedlemmar att utföra saker som inte är beslutade. 
Rolf har beordrat utbetalningar (220 tkr) till Bolaget utan dokument och styrelsebeslut.
Rolf har verkat för att bolaget inte behöver följa avtal med föreningen. (resultat ny oreglerad skuld 
till föreningen)

UTDRAG UR STYRELSEPROTOKOLL SE BILAGA.

2017-02-06
Gunnar Karlberg

perbjorkdahl
Maskinskriven text
Styrelsens kommentar:Detta är ingen motion”En motion är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av personer i en beslutande församling, exempelvis ett parlament, en bolagsstämma eller en förenings årsmöte.”Styrelsen delade inte Gunnars åsikter då han i slutet av 2016tvärtom ombads lämna uppgiften som kassör. Något som han efteruppmaning att överväga även gjorde. Gunnar lovade i samband med sitt besked att slutföra redovisningen för 2016. Detta utfördes aldrig. Efter upprepade påstötningar överlämnade han redovisningsunderlagenosorterade och bokstavligen i en ”konsumkasse” vilket orsakade storaproblem och onödiga kostnader. Det fick även som resultat att arbetet med årsredovisningen kraftig försenades - se även motion 5.Huvudskälet till de delade meningarna bestod i att Gunnars redogörelserför mellanhavandena mellan föreningen och bolaget var alltför bristfälligaavseende dokumentation - kassörens ansvar - att det saknades underlag för beslut. Det i sig var vid den tiden oerhört frustrerande för Rolf då han helt saknade korrekta underlag från kassören då bolaget behövde fatta snabba beslut i en för bolaget mycket farlig likviditetskris. Styrelsens ledamöter - utom Rolf och Gunnar - fattade därmed beslut i enighet att stödja Rolf.



Motion 3 till årsmötet 2017 FBTK

Föreningen bör utreda om det är lämpligt att någon från föreningens styrelse sitter i bolagets 
styrelse på grund att det kan uppstår jävsituationer. (är ett krav i stadgarna)

2017-02-06
Gunnar Karlberg

perbjorkdahl
Maskinskriven text
Styrelsens kommentar:Föreningen? Vem? Revisorn?I samband med med bolagets rekonstruktion 2008/2009 framfördes kravpå föreningen att omstämpla innehavet av röststarka (1:10) A-aktier tillB-aktier så att bolagets aktieägare skulle omfattas av samma röststyrka.Ett krav från föreningen var då att bolagsordningen skulle ändras så att föreningen i egenskap av största aktieägare och ”uppstartare” av bolaget, skulle tillförsäkras en plats, och under vissa förutsättningar, två platser i bolagets styrelse. Detta föratt enligt föreningens stadgar kunna tillvarata medlemmarnas intressen i BTK AB.En jävsituation torde i samband med beslut om ansvarsfrihet i BTK AB bolagsstämma respektive FBT årsmöte vara överspelat såvida inte misstanke om brott skulleuppstå vid ett senare tillfälle. Vidare torde föreningens representanter i bolagets styrelse med hänsyn till sina ringa aktieinnehav inte kunna anklagas för jäv.



Motion 4 
 
Förslag till uppgörelse med bolaget angående oklarheterna i 2016 års bokslut. 
 
Rolfs muntlig agerande angående de 2 6 åriga avtal om återbetalning av kapital till skott, har lätt att 
föreningen har miljonfodringar på bolaget. (det finns skriftliga avtal på skrivna av Rolf) 
Bruttobeloppet är 2160000 kr som har gett Rolf och bolagsstyrelsen möjligheter att redovisa ett 
resultat mycket störren det verkliga. Revisorn har enligt Erik uttalat att detta inte var nödvändigt att 
klara ut före bokslutet.  (obs övriga styrelsen skrev under bokslut utan att ha läst och medlemmarna 
hade inte tillgång bokslutet två veckor före årsmötet. (skrevs klart under sittande årsmöte) 
Revisorn blev därför tvungen på årsmötet  att påstå att Rolf och bolaget inte haft fördelar det 
felaktiga bokslutet. 
För att inte andra aktieägare ska ha fördelar av föreningens tillskott i form av arbete och kapital 
föreslår jag Rolf ser till att bolaget föröver 20000 aktier till värderade av 100 kr/st. Verkliga värdet 
är 0 kr pågrund av Rolf och bolagsstyrelsens agerande de senaste åren. (omsättningsminskning med 
över 30%) 
 
Gunnar Karlberg 

perbjorkdahl
Maskinskriven text
Styrelsens kommentar:Av föreningens årsredovisning för 2016 framgår i balansräkningen att föreningen har fordringar om 391319 SEK (dock inte på vem). De siffror som Gunnar omnämner ovan är delvis odokumenterade - vilket är kassörens ansvar.Vissa belopp har av föreningen skrivits ner - på Gunnars förslag - till 0 kronor med hänsyn till att sannolikheten för återbetalning har ansett som obefintlig.Vid denna kommentars införande har hittills ingen närmare utredning utförts då de av Gunnar överlämnade underlagen är bristfälliga.Då bolaget beslutat att under våren genomföra en emission är det naturligtvis av störstavikt att föreningen kan kvitta så stort antal aktier som möjligt mot fordringar på bolaget,något som avsevärt försvåras av Gunnars bristfälliga hantering av underlagen.Vilket antal aktier som föreningen kan fordra av bolaget i en emission styrs av aktiebolagslagen och de beslut som ligger till grund för emissionens genomförande.



Motion 4 
 
Eftersom Rolf bröt mot föreningens stadgar vid kallelsen tillårsmötet 2017 
Föreslår jag att årsmöte fattar beslut om att SAMTLIGA HANDLINGAR 
(valberedningens förslag, revisionsrapport, årsberättelse, resultaträkning och 
balansräkning med samtliga konton sänds ut till samtliga medlemmar minst 14 
dagar innan möte. 
Styrelsen skall förbjudas att skriva under in blanko. 
Föregående år, 2017, blev handlingarna klar under årsmötet 
 
Gunnar Karlberg 

perbjorkdahl
Maskinskriven text
Styrelsens kommentar:Kommentar - se motion 2.Att samtliga handlingar skulle sändas ut till samtliga medlemmar torde medföra behov av en stadgeändring.Stadgeändringar behandlas enligt gällande stadgar, motionen saknar därmed relevans på innevarande årsmöte. 
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