Ingenjörer för Miljön

Protokoll årsmöte 2020-04-22

Ordinarie årsmöte i Ingenjörer för Miljön
onsdag 22 april 2020 kl.19.00
Plats: Virtuellt videomöte via Zoom
Deltagare
Styrelseledamöter
Christer Owe, ordförande
Bengt Yngve, vice ordförande
Lars Åkeson, sekreterare
Maria Rydberg
Lars Odén
Bertil Rosquist
Ulf Andersson
Ej närvarande styrelseledamöter
Johanna Lindblad
Christer Liljegren
Patrik Björnström, kassör har anmält förhinder
Övriga medlemmar:
Ragnar Jönsson, valberedningen
Per Ribbing
Lars Edvall
Carl-Gunnar Haglund
Hanna-Kari Andersson
Emma Pellmyr
Håkan Lindgren
Torbjörn Schmidt
Revisor Johan Sittenfeld har anmält förhinder
1. Årsmötets öppnande
Christer Owe hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet och lät
samtliga deltagare (15 deltagare varav 2 på telefon) presentera sig själva.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Som mötesordförande valdes Christer Owe och som mötessekreterare
valdes Lars Åkeson.
3. Val av justeringsperson
Som justeringspersoner valdes Ragnar Jönsson och Maria Rydberg
4. Godkännande av dagordningen
Mötet godkände den föreslagna dagordningen.
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5. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet beslöt att årsmötet hade utlysts enligt stadgarna.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Ordföranden redogjorde kort för den framlagda verksamhetsberättelsen
för Stockholms verksamhet och därefter IfM Västs verksamhetsberättelse
för 2019 års aktiviteter. Båda dessa verksamhetsberättelser är även
upplagda på IfMs hemsida. Därefter redogjorde ordföranden för den
ekonomiska redovisningen för 2019 som resulterade i ett minusresultat så
att föreningens behållning är 65 918 kr vid årsskiftet. Flera medlemmar
uttryckte oro för raden av förlustår och att förlusttrenden måste vändas
till positiva resultat. Verksamhetsberättelserna och den ekonomiska
redovisningen godkändes och lades till handlingarna.
7. Revisorernas berättelse
Ordföranden läste upp revisorernas berättelse (Bilaga 1) som
mötesdeltagarna godkände och kunde därefter läggas till handlingarna.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019.
9. Stadgeändringsfråga
Årsmötet 2019 beslutade att se över föreningens stadgar för att
underlätta styrelsearbetet. Vid det extra medlemsmötet 2019-10-24
beslutades enhälligt en stadgeändring med ny formulering för §8 Styrelse
och revisorer enligt följande:
” Föreningens angelägenheter leds av en styrelse bestående av
ordförande, sekreterare, kassör, samt en till sex övriga ledamöter.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsen är
närvarande. Föreningens firma tecknas av ordföranden, eller av
sekreteraren och kassören i förening. Föreningens räkenskaper ska
granskas av en revisor. För denne väljs även en suppleant.”
För att medlemsmötets beslut ska få giltighet skall även beslut tas på
ordinarie årsmöte i april 2020. Stadgeändringen innebär att styrelsen är
beslutsmässig då endast två (2) styrelseledamöter är närvarande i det fall
då styrelsen väljs enligt minsta möjliga antal ledamöter. Efter diskussion
beslöt årsmötet enhälligt att genomföra stadgeändringen. De nya
stadgarna kommer att publiceras på hemsidan.
10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
Ragnar Jönsson lade fram valberedningens förslag som diskuterades. Då
Lars Odén föreslog att även Stockholm bör vara representerade i styrelsen
anmälde Per Ribbing intresse av att ingå i styrelsen.
Årsmötet beslöt därefter att till ny styrelse välja:
Ordförande Christer Owe, omval, 1 år (vald 2019)
Kassör Patrik Björnström, omval, 2 år
Sekreterare Lars Åkeson, omval, 1 år (vald 2019)
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Ledamot Emma Pellmyr, nyval, 2 år
Ledamot Håkan Lindgren, nyval, 2år
Ledamot Per Ribbing, nyval, 2 år
Ordförande Christer Owe tackade de avgående styrelseledamöterna Bengt
Yngve, Bertil Rosquist, Christer Liljegren, Lars Odén, Ulf Andersson, Maria
Rydberg och Johanna Lindblad samt utlovade ett ”framtida tack”.
11. Val av revisor och revisorssuppleant
Årsmötet beslöt:
Johan Sittenfeld (omval) valdes till revisor.
Pär Sunnercrantz (nyval) valdes till revisorssuppleant.
12. Val av valberedning
Årsmötet beslöt:
Ragnar Jönsson (omval) valdes till valberedning, tillika sammankallande.
Dessutom valdes Bertil Rosquist att ingå i valberedningen men vid kontakt
efter mötet går Lars Odén in i valberedningen i stället för Bertil Rosquist
som har avböjt
13. Årsavgiftens storlek
Årsmötet beslöt oförändrad årsavgift. Flera mötesdeltagare föreslog att
styrelsen måste arbeta mycket aktivt för att vända föreningens förluster
till ett positivt resultat. Ordföranden Christer Owe lovade att prioritera
detta arbete det kommande året och hoppas att Swish-betalningarna skall
kunna underlätta betalningarna till föreningen och därmed ökande
intäkter. Att möjligheten att betala via Swish fortfarande inte är löst har
sin förklaring i att kassören har i dessa Corona-tider inte kunnat besöka
banken.
14. Verksamhetsplan, ansvarsfördelning, budget och arbetssätt för det
kommande året 2020–2021
Christer Owe föredrog de viktigaste punkterna i den arbetsordning som
hade skickats ut före årsmötet; den viktiga verksamheten bedrivs i
Programråden och det bör råda liknande ekonomiska förutsättningar för
dessa.
15. Övriga frågor
Under denna punkt diskuterades några olika frågor.
Lars Odén frågade hur föreningen ska förhålla sig till FFSD? Föreningen
bildades på grundval av Det Naturliga Steget och nu behöver föreningen ta
ställning till om vilken ställning FFSD ska ha för IfMs fortsatta verksamhet.
Ragnar Jönsson påpekade att medlemsförmåner är viktiga för att locka
fler betalande medlemmar.
Torbjörn Schmidt frågade hur IfM hanterar frågan om Preemraffs
utbyggnad?
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Carl-Gunnar Haglund efterfrågade IfM ställningstaganden vid
industrietableringar?
Christer Ove lovade att skicka ut medlemsinformation varannan månad.
Ragnar Jönsson meddelade att han har ytterligare två personer som är
intresserade av att ingå i Programrådet Väst.

………………………………………………………………………
Ordförande Christer Owe
Mobil: 070-355 68 89

…………………………………………………………………..…………….
Sekreterare Lars Åkeson
Mobil: 070-823 72 19

…………………………………………………………………………………………….
Justerare Ragnar Jönsson, Göteborg
Mobil: 070-528 10 86

…………………………………………………………………………………………………
Justerare Maria Rydberg, Göteborg
Mobil: 070-574 80 17

Anmärkning: Ytterligare information kan fås mot begäran.
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Bilaga 1. Revisionsberättelse Ingenjörer för Miljön
verksamhetsåret 2019
Undertecknad är av årsmötet 2019 utsedd till revisor i Ingenjörer för Miljön
avseende verksamhetsåret 20190101 - 20191231.
Jag har granskat räkenskaperna för det gångna verksamhetsåret och finner dessa
baserade på en ordnad bokföring och upprättad efter god revisionssed. Jag har
inget att anmärka mot förvaltningen eller föreningens verksamhet i övrigt.
Jag föreslår därför att årsmötet lägger räkenskaperna till handlingarna och beviljar
styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.
Uppsala den 22 april 2020
Johan Sittenfeld

