
 

 

 

Protokoll SVIB Årsmöte 2016  

26 maj  hos Marcus Wallenbergslaboratoriet  Teknikringen 8, KTH Stockholm 

 

A) Fastställande av dagordning.  

 Dagordningen blev godkänt av mötesdeltagarna 

B) Val av mötesordförande och mötessekreterare 

 Jessica Fromell blev vald till mötets ordförande 

 Åsa Collet blev vald till mötets sekreterare. 

C) Val av justeringsmän för dagens protokoll 

 Justeringsmän valdes till Torbjörn Kloow och Svante Hägerstrand 

D) Fråga om stämman blivit behörigen kallad. 

 Stämman ansåg att mötesinbjudan var behörigt kallad 

E) Avgående styrelsens redogörelse för verksamheten under det föregående 

verksamhetsåret 

 SVIB har 243 betalande medlemmar. Vi ser en trend att 

medlemsantalet minskar. Vi behöver fler medlemmar. 

 Sedan förra årsmötet som hölls 6/6 i Göteborg har en förnyelse 

och omstart av SVIBs verksamsamhet gjorts. Värdena för SVIB har 

gåtts igenom vilket har resulterat i t.ex.  sjösättning av SVIB-on-

Tour koncept. Första arrangemanget hölls tillsammans med LTU. 

Seminariet hade fokus på praktisk rotordynamik där ca 10 

medlemmar deltog.  

 Planeringar finns för två ytterligare SVIB-on-Tour där Vattenfall i 

Älvkarleby och KTH visat intresse.  

 En ny hemsida är under konstruktion där medlemsregistret ska få 

en automatiseringfunktion i syfte med att underlätta uppdatering 

av medlemsinformation och registrering av nya medlemmar.  

 Alla medlemmar ska erhålla egen inloggning till en insida på 

hemsida där medlemmarna kan föra dialog med varandra. 

 Vi har konstaterat att styrelsen saknar en sjunde styrelsemedlem . 

Ytterligare en person bör väljas in för att följa våra stadgar. 

 

F) Revisionsberättelse 

 Revisionsberättelse presenteras för verksamhetsåret  1501-1512. 

Upprättad av Magnus Källman.  

 

G) Fastställande av resultat- och balansräkningar 

 Torbjörn Kloow presenterar balans och resultaträkning utan 

anmärkning. 

 

H) Beslut rörande ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

 Stämman ansåg att styrelsen kunde befrias ansvarighet för det 

gångna verksamhetsåret. 

 

I) Fastställande av budget för kommande verksamhetsår 

 Budget för kommande verksamhetsår kommer att baseras på 

medlemsintäkter. Dock har föreningen god kassa vilket gör att 

verksamheten även kan planera för investeringar.  

 

J) Fastställande av föreningens årsavgift 



 

 

 

 Medlemsavgifterna förblir oförändrade. 

K) Val av ordförande för tiden t o m nästkommande årsmöte 

 Jessica Fromell omvaldes som ordförande 

L) Val av vice ordförande för tiden t o m nästkommande årsmöte 

 Örjan Johansson omvaldes som ordförande 

M) Val av sekreterare 

 Anders Sköld omvaldes till sekreterare 

N) Val av skattmästare 

 Ulf Aurosell omvaldes till skattmästare 

O) Val av övriga styrelsemedlemmar 

 Anders Brandt avgår från styrelsen. 

 Åsa Collet omvaldes till styrelseledamot 

 Marina Brandt och Anders Åhlström väljs in som övriga 

styrelsemedlemmar. 

P) Val av två revisorer och revisorssuppleant 

 Ralf Corin och Magnus Källman väljs som revisorer. 

 Tomas Lagö väljs som suppleant. 

Q) Tillsättande av en valberedning 

 Valberedningen utgör Anders Brandt, Kjell Ahlin och Kolbjörn 

Selvåg   

R) Övriga ärenden 

Det diskuterades vilka krav som skall ställas på en eventuell 

webredaktör så att information till hemsidan kan komma ut 

snabbare. 

 

 

 

 

Göteborg den 20 juni 2016 

 

 

Mötessekreterare: Åsa Collet 

 

 

Justeringsmän: Torbjörn Kloow    Svante Hägerstrand 

 


