Datum:

2008-11-01

SKANDINAVISKA VIBRATIONSFÖRENINGEN, SVIB
Verksamhetsberättelse för 2007-09-01- 2008-08-31
Medlemmar
Föreningen SVIB har för närvarande 530 medlemmar. Medlemsregistret har städats och uppdaterats inför
tryckningen av en jubileumsutgåva. Den på årsmötet i november 2007 fastställda årsavgiften 500 kronor består
dels av medlemsavgiften 50 kronor som tillfaller föreningen dels en serviceavgift 450 kronor som går till
kansliet och som skall täcka kostnaderna för registerhållning och medlemsservice m m. Serviceavgiften är till
skillnad mot medlemsavgiften momspliktig och avdragsgill. Fördelningen av avgifterna regleras i avtal mellan
föreningen SVIB och servicebolaget SVIB Normtjänst AB som hittills skött fakturering, redovisning och
administration av föreningens verksamhet. Avtalet finns på SVIBs hemsida www.svib.se.
Styrelsen har fortlöpande diskuterat avtalens utformning mot bakgrund av skatteverkets beslut i fråga om
redovisningarna för de senaste åren. Skattmästaren har därvid hävdat att skatteverket underkänt gällande avtal
mellan föreningen och SVIB Normtjänst AB och förordat att detta sägs upp. I stället föreslår han att föreningen
görs om till en rent ideell förening d v s att föreningen avregistreras från momsplikt eftersom den inte kommer
att bedriva någon skattepliktig verksamhet. Därmed följer att årsavgiften inte delas i en service- och en
medlemsavgift utan hela årsavgiften, för närvarande 500 kronor, blir medlemsavgift. Vidare föreslår han att
faktureringen av medlemsavgifterna och medlemsadministrationen i framtiden skall skötas av skattmästaren.
De ändringar han föreslår kan genomföras antingen när gällande avtal löper ut eller efter att det i samförstånd
ersatts av ett nytt avtal. Det avtal skattmästaren utformat är daterat 4 november 2008.
Möten
Ordinarie årsmöte hölls den 22 november 2006 i samband med Vibrationsdagen 2007 i Köpenhamn.
Styrelsemöten har hållits den 13 mars på SEK i Kista, den 6 augusti på Acoutronic i Solna och den 16 september
hos Markku Juntunen på VTT i Helsingfors. Det har varit svårt att samla hela styrelsen dels pga
planeringsproblem dels därför att verksamheten övergått till att handla om redovisning och skattefrågor än
SVIBs traditionella programverksamhet. Det vi lyckats tillsammans lyckats åstadkomma i år är Vibrationsdagen
2008 och AU 3 Temadagen om Byggnadsvibrationer. Nästa styrelsemöte är planerat att hållas före
Vibrationsdagen på kvällen den 24 november.
Guldaccelerometern 2006
Styrelsen har fått in ett antal förslag till pristagare till årets Guldacceleromenter. Styrelsens val kommer att
redovisas på Middagen efter Vibrationsdagen.
SVIB-nytt
SVIB Vibrationsnytt har kommit ut med 2 nummer varav ett dubbelnummer. Matrikeln håller på att förberedas.
Ekonomi
Skattmästaren svarar för föreningens ekonomi. Det finns två årsbokslut upplagda på SVIBs hemsida. Det ena är
det slutliga och nu rättade bokslutet för 2006 och 2007. I skrivande stund har detta funnits tillgängligt på SVIBs
hemsida sen det första utskicket till medlemmarna den 6 oktober och hittills har ingen invänt mot att de
godkänns. Därmed har frågan inte tagits upp på dagordningen för årsmötet den 26 november 2008.
Stockholm den 1 november 2008
Ole Døssing

Alf Olsson

Markku Juntunen

Torbjörn Kloow

Ylva Vidhög

Urban Emborg

Linda Hårvik
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