Protokoll SVIB Årsmöte 2018

23 maj 2018, Älvkarleby Turist & Konferenshotell

A) Fastställande av dagordning.
•

Dagordningen blev godkänd av mötesdeltagarna, kompletterad med 3 frågor under
Övriga ärenden, se nedan.

B) Val mötesordförande och mötessekreterare.
•

Jessica Fromell valdes till mötets ordförande.

•

Kjetil Vedholm valdes till mötets sekreterare.

C) Val av justeringsmän för mötets protokoll.
•

Justeringsmän valdes till Penka Dinkova och Ulf Aurosell

D) Fråga om stämman blivit behörigen kallad.
•

Mötesdeltagarna ansåg stämman behörigen kallad.

E) Avgående styrelsens redogörelse för verksamheten under det föregående verksamhetsåret.
•

Jessica Fromell läste upp verksamhetsberättelsen

F) Revisionsberättelse
•

Revisionsberättelsen presenterades för verksamhetsåret 1701-1712. Upprättad av
Magnus Källman.

•

Årsmötet godkänner revisionsberättelsen.

G) Fastställande av resultat. Och balansräkningar
•

Ulf Aurosell presenterade balans- och resultaträkning utan anmärkning. Ekonomin är
god.

H) Beslut rörande ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
•
I)

Stämman ansåg att styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret
•

Budget för kommande verksamhetsår kommer baseras på medlemsintäkter och
konferenser. Antalet medlemmar är sjunkande så budget för 2018 är något lägre
jämfört med 2017. Antalet deltagare på Vibrationsdagen är lägre än förväntat vilket

påverkar föreningens ekonomi något. Dock har föreningen få utgifter och fortfarande
god kassa vilket gör att verksamheten kan planera för investeringar.
•

J)

Under det kommande verksamhetsåret ska det undersökas möjligheter och kostnader
för utökad funktionalitet på föreningens hemsidor i form av smidigare sätt för
medlemmarna att kunna betala sina fakturor, till exempel direkt med hjälp av
kreditkort.

Fastställande av föreningens årsavgift.
•

Medlemsavgifterna förblir oförändrade.

•

Medlemskapet är personligt, vilket betyder om medlem byter arbetsgivare under året är
hen fortfarande SVIB-medlem under resten av året, utan att den nya arbetsgivare
behöver betala.

•

Frågan om studentmedlemskap var ånyo uppe till diskussion och mötet anser det
positivt för tillväxten i föreningen att kunna erbjuda studentmedlemskap. Årsavgiften
för studentmedlemskap sattes till 100 kr.

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

Marina Brandt valdes till föreningens ordförande.

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

Kjetil Vedholm valdes till vice ordförande.

M) Val av sekreterare.
•

Penka Dinkova valdes till sekreterare.

N) Val av skattmästare.
•

Ulf Aurosell omvaldes till skattmästare.

O) Val av övriga styrelsemedlemmar.
•

Jessica Fromell, Åsa Collet och Anders Åhlström avgår från styrelsen.

•

Örjan Johansson, Karl Pihlman och Daniel Stenmark Eriksson valdes till
styrelseledamöter

P) Val av två revisorer och revisorssuppleant
•

Ralf Corin och Magnus Källman väljs som revisorer.

•

Åsa Collet väljs som revisorssupleant.

Q) Tillsättande av en valberedning
•

Valberedningen utgörs av Åsa Collet och Magnus Källman

R) Övriga ärenden

•

Årsmötet föreslår att styrelsen ordnar så att medlemsavgiften kan betalas med
kreditkort direkt via hemsidan om omläggningen ryms inom fastställd budget.
Överstiger kostnader förknippade den föreslagna omläggningen budget så tas detaljerat
förslag till beslut fram tills nästa årsmöte.

•

Enligt gällande stadgar står det att kallelse till årsstämma ska skickas ut minst 2 veckor
dock högst 6 veckor före årsmötet. Styrelsen föreslår att ”dock högst 6 veckor” tas bort,
med motiveringen att det är svårt att få deltagare till årsmötet när kallelsen sker med så
kort varsel som nuvarande stadgar medger. Årsmötet röstade enstämmigt JA för
ändringen. Det krävs godkännande från minst två påföljande årsstämmor eller
extraordinär stämma för att stadgarna ska kunna ändras.

•

Styrelsen får i uppdrag att undersöka om Vibrationsdagen kan samordnas med Svenska
Akustiska Sällskapets Ljuddag med syfte att kunna nå en större publik.
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