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Protokoll SVIB Årsmøde 2015 

1 juni kl. 11-16 hos ÅF ,Grafiska vägen 2 A, SE-401 51 Göteborg 

  

 

A) Fastställande av dagordning 

Dagsorden blev godkendt af de fremmødte. 

 

B) Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Juha Plunt blev valgt til mødeleder. Anders Olsen blev valgt til mødesekretær. 

 

C) Val av justeringsmän för dagens protokoll 

Claes Fredö og Anders Sköld er valgt som justeringsmän 

 

D) Fråga om stämman blivit behörigen kallad 

Enighed om at der er indkaldt senest 2 uger før på hjemmesiden. Godkendt af 
de fremmødte. 

 

E) Juha redegør for styrets beretning. Kun et SVIB nummer er udkommet i 
2014. Styret er ramt af sygdom hos Juha, og har ligget stille med aktiviteterne 
siden oktober 2014. 

F) Der saknes en revisions beretning fra Revisor!!. Juha gennemgår selve 
resultatrapporten, og selve regnskabet ser godt ud. Årsagen er lavt 
aktivitetsniveau og mange indbetalinger for medlemmer.  

Slutresultat SEK 99.332,- under forudsætning at " deklarationen for 2014 
godkendes uden skat. Skule der evt. blive en skat, tages dette under 
virksomhedsåret 2015. 

SVIB har en fri egenkapital på SEK 372.686,- 

Tilgangen på kontoen er SEK 445.094,- 
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G) Ralf Corin ringes op for en mundlig beretning, men han har ikke set på 
tallene og rapporterne, Dette tages til notits. Ralf vender tilbage vedr. en 
beretning. 

H) Der bevilges ansvarsfrihed for styret, forudsat at revisor ikke har 
anmærkninger til den kommende revisionsberetning. 

I) Det kommende styre skal fastlægge budget for det kommende år. 

J) Årsmødet har besluttet at SVIB skal videreføres og det kommende år skal 
anvendes til at styrke SVIB. Ved næste årsmøde tages stilling til en eventuel 
sammenlægning med SAS eller en likvidering af SVIB. 

 

Kommentarer: 

Lars landström: Tager udgangspunkt i underhold.  Tag en diskussion om en 
fusion med SAS eller? 

SVIB har fungeret tidligere og været noget man så frem til at deltage i 
vibrationsdagene. 

Måske kan man dele formandsposten til 2 eller 3 personer der arbejder i et 
team? 

 

Åsa: Medlemmerne vil mere mødes til symposier. SVIB nyt er dødt. Alle kan 
læse artikler på nettet. 

örjan. SVIB nyt i den gamle form er passe. SVIB kan samle op i alle verdener 
og sammenfatte teknik og litteratur. Mere en litteratur kanal?  

Youtube? Hvordan får vi vist synlighed? 

Lægge dokumenter og artikler ud på hjemmesiden 

Bedre digital site! 

BLOG funktion, ala Linked In grupper 

Gode symposier og vibrationsdage. God hjemmeside. Jessica 

öJ. Forslår at vi driver svib et år til, og laver et forarbejde omkring et 
samarbejde til SAS 

Det nye SAS kan bestå af 4 arbejdsgrupper. 

öJ. Universiteterne har problemer med finansiering. Færre studerende og 
lavere rekruttering 
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k) Årsafgift. Uforandret i 2015 

SEK 600,- for medlemmer 

SEK 200,- for pensionister  

Information omkring guld, sølv bronzemedlemskab  skal lægges ud på 
hjemmesiden 

 

L) Elisabeth Blom, Anders Olsen og Juha Plunt afgår fra styret 

Jessica Fromell modtager valg som ny styreformand 

M) örjan Johansson modtager valg som vice-ordførende 

N) Anders Skjöld, Ulf Aurosell, Anders Brandt og Åsa Collet modtager valg som 
øvrige styremedlemmer 

O) Anders Sköld vælges som sekretær 

P) Ulf Aurosell vælges som skattemester 

Q) Se pkt. n) 

R) Juha Plunt vælges som revisor, Ralf Corin som 

revisor, og Magnus kjellmann fra ÅF som suppleant. 

 

S) Valgberedning. 

Claes Fredö,  Anders Olsen.  

T) örjan Johansson, Anders Skjöld og Ulf Aurosell er nye i styret 

 a. Beslut: SVIB nyt skal være elektronisk 

 

 

Kvistgård den 16. oktober 2015 

 

Mødesekretær:  Anders Olsen 

 

Justeringsmän: Claes Fredö    Anders Sköld 


