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PROTOKOLL 
 

SVENSKT PROJEKTFORUMS ÅRSMÖTE 2016 

12 april 2016  

Svenskt Projektforum, Danderyd 

 

Vid mötet deltog 24 personer, varav 20 röstberättigade medlemmar. Inga fullmakter, vilket gav det sammanlagda röstantalet 
20 st. 

 

§1 Årsmötets öppnande 

 Rolf Berndtson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 20 röstberättigade medlemmar var närvarande, inga fullmakter redovisade 

 

§2 Val av mötesordförande 

 Olof Molinder väljs till ordförande och tar över ordförandeskapet. 

 

§3 Val av mötessekreterare 

 Pia Lundgren väljs till mötets sekreterare. 

 

§4 Två justerare– tillika rösträknare – att tillsammans med mötesordförande justera 
årsmötets protokoll  

 Sven Antvik och Johan Hydén väljs som justerare och rösträknare. 

 

§5 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande  

Pia Lundgren redogör för hur kallelsen till mötet gått till. Årsmötet anses stadgeenligt 
utlyst. Ett påpekade avseende valberedningens sena redovisning av förslag till styrelse 
noterades.  

 

§6 Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år 

Rolf Berndtson redogör inledande för verksamhetsberättelsen för 2015. Per-Olof 
Sandberg redogör för certifieringsverksamheten för 2015.  
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§7 Föredragande av styrelsens ekonomiska rapporter 

 Petter Frygnegård redogör för balans- och resultaträkning för 2015. 

 

§8 Revisorernas berättelse  

Auktoriserad revisor Lena Normann redogör för revisionsberättelsen och tillstyrker att 
stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Internrevisor Anders Blomé redogör för den revision av föreningens verksamhet baserad 
på föreningens stadgar och årets fastställda verksamhetsplan. Internrevisorerna  gör 
bedömningen att föreningens verksamhet drivits på ett bra sätt.  

 

§9 Fastställande av föregående års resultat- och balansräkning 

 Mötet fastställer föregående års resultat- och balansräkning. 

 

§10 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet  

 Styrelsens medlemmar beviljades ansvarsfrihet.  

 

§11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för innevarande år 

Rolf Berndtson, Pia Lundgren och Per-Olof Sandberg presenterar verksamhetsplanen 
2016. Petter Frygnegård presenterar förslag för budgeten för 2016.  

 

§12      Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år 

 Mötet fastställer verksamhetsplan och budget för 2016. 

  

§13 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år 

Mötet beslutar om oförändrade årsavgifter. 

 

§14 Val av ordförande för föreningen för en tid av ett år 

 Mötet beslutar att välja  Rolf Berndtson som ordförande för en tid av ett år.  

 

§15 Val av ledamöter till styrelsen för en tid av två år 

 Mötet beslutar att välja:  

  

 Per-Olof Sandberg Ordinarie ledamot Omval 2 år  

 Jonas Brehmer Ordinarie ledamot Omval  2 år  

 Erik Månsson Ordinarie ledamot Nyval  2 år  
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Följande styrelseledamöter valdes på två år 2015 och har därmed ett år kvar på 
mandattiden:  

Petter Frygnegård  Ordinarie ledamot Vald på två år vid årsmötet 2015 

Anders Sandberg Ordinarie ledamot Vald på två år vid årsmötet 2015 

Markus Hällgren Ordinarie Ledamot Vald på två år vid årsmötet 2015 

 

 

§16 Eventuella fyllnadsval till styrelsen 

Inga fyllnadsval aktuella. 

 

§17 Val av suppleanter till styrelsen för en tid av ett år 

 Mötet genomför val av följande suppleanter: 

 Robert Sickeldag Suppleant Nyval 1 år 

 Marita Larsson Suppleant Omval 1 år 

 Åsa Jacobsson Suppleant Omval 1 år 

 Stefan Nordström Suppleant Omval 1 år 

  

 

§18 Val av revisorer och revisorsuppleanter för en tid av ett år 

 Mötet genomför val av  följande: 

 Lena Normann Ordinarie revisor (auktoriserad) Omval 1 år 

 Anders Blomé Ordinarie revisor  Omval 1 år 

 Ingrid Ståhl Suppleant (auktoriserad) Omval 1 år 

 Anna Jerbrant Suppleant  Omval 1 år 

 

§19 Val av valberedning, ordinarie och suppleanter för en tid av ett år 

 Mötet beslutar att välja enligt valberedningens förslag, utan suppleanter: 

 Håkan Sjöholm  Sammankallande i valberedningen 

 Elias Norojärvi  Ordinarie medlem i valberedningen 

 Tina Karrbom Gustafsson    Ordinarie medlem i valberedningen 

 Elisabeth Wahlman  Ordinarie medlem i valberedningen 

 Beatrice Silow  Ordinarie medlem i valberedningen 



        Stockholm 12 april 2016 

sid 4(4) 

 

     

 

§20 Behandling av styrelsens ärenden 

 Fråga om styrelens arvode behandlades, mötet beslutar enligt följande principer att    
arvodera styrelsen. 

• 80% närvaro vid möten för utbetalning 

• Utbetalning årsvis i efterskott 

• För den enskilde: inkomst av tjänst ej pensionsgrundande 

• Ordförande: 20.000 kr 

• Ledamöter och Suppleanter: 10.000 kr 

  

§21 Behandling av medlemmarnas motioner och ärenden 

 Inga motioner har inkommit  

 

§22 Årsmötets avslutande 

Mötesordförande avslutar mötet och Rolf Berndtson avtackar avgående 
styrelsemedlemmar samt välkomnar nya. 
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Vid protokollet:   

 

Pia Lundgren   

 

 

Justeras: 

 

 

Sven Antvik  Johan Hydén 


