Ingenjörer för Miljön

Protokoll årsmöte 2021-04-28

Ordinarie årsmöte i Ingenjörer för Miljön
onsdag 28 april 2021 kl.19.00
Plats: Virtuellt videomöte via Zoom
Deltagare
Styrelseledamöter
Christer Owe, ordförande
Patrik Björnström, kassör
Lars Åkeson, sekreterare
Emma Pellmyr
Håkan Lindgren
Per Ribbing (har på egen begäran lämnat styrelsen under perioden)
Övriga medlemmar
Lars Odén, valberedningen
Ragnar Jönsson, valberedningen
Johan Sittenfeld, revisor
Pelle Sunnercrantz, revisorsuppleant
Peter Axegård
Per Broman
Tore Carlsson
Lars Edvall
Raul Eriksson
Carl-Gunnar Haglund
Sören Hansson
Magnus Hedenmark
Johan Holmén
Per Ingvarsson
Esbjörn Nordenborg
Gustaf Olsson
Övriga deltagare
Anne von Heideman, representerande Läkare för Miljön
1. Årsmötets öppnande
Christer Owe hälsade deltagarna välkomna, öppnade mötet och lät
sekreteraren upprätta deltagarlista för de 23 Zoom-deltagarna.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Som mötesordförande valdes Christer Owe och som mötessekreterare
valdes Lars Åkeson.
3. Val av justeringsperson
Som justeringspersoner valdes Esbjörn Nordenborg och Patrik Björnström.
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4. Godkännande av dagordningen
Mötet godkände den utskickade och föreslagna dagordningen.
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet beslöt att årsmötet hade utlysts enligt stadgarna genom
mejlutskick av kallelse med dagordning till samtliga medlemmar (med
kända mejladresser) samt mejlutskick till samtliga mejladresser i
samband med utskick av nyhetsbrevet 2021-03-30. Ett sms med
information om årsmötet sändes till alla som föreningen har
mobiltelefonnummer till. Patrik beklagade att vi ännu inte har ett
fungerande medlemsregister men fortsätter arbetet med att finna en
fungerande lösning.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Ordförande Christer redogjorde kort för den framlagda
verksamhetsberättelsen som inkluderade både Stockholms och Västs
verksamheter och aktiviteter under 2020. Verksamhetsberättelsen är även
upplagd på IfMs hemsida. Därefter redogjorde kassör Patrik för den
ekonomiska redovisningen för 2020 som resulterade i ett nära nollresultat tack vare den stora medlemstillströmningen med totalt 17 000 kr
i medlemsavgifter. Medlemsökningen beror enligt Patrik framförallt på att
medlemsavgiften numera kan betalas via Swish. Föreningens behållning är
62 428 kr vid årsskiftet. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska
redovisningen godkändes och lades till handlingarna.
7. Revisorernas berättelse
Revisor Johan Sittenfeld läste upp revisionsberättelsen (Bilaga 1) som
mötesdeltagarna godkände och som därefter lades till handlingarna.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020.
9. Rapport från arbetsgruppen för FSSD
Lasse Odén rapporterade från FSSD arbetsgruppen enligt Bilaga 2. Lasse
påpekade särskilt vikten av att visa ”Goda exempel” varav Åland var ett
sådant exempel. Arbetsgruppen har bestått av Lasse Odén, Håkan
Lindgren och Lars Åkeson. Styrelsen kommer efter årsmötet att fånga upp
arbetsgruppens slutsatser och vägleda i den fortsatta processen. Årsmötet
får info ”för kännedom”.
10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
Ragnar Jönsson lade fram valberedningens förslag. Varje föreslagen
person fick sedan presentera sig själv. Eftersom inga ytterligare förslag
lades fram beslutade årsmötet att till ny styrelse välja:
Ordförande Johan Holmén, nyval, 2 år
Kassör Patrik Björnström, omval, 1 år
Sekreterare Lars Åkeson, omval, 2år
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Övriga ledamöter
Håkan Lindgren, omval, 1 år
Christer Owe, omval, 2 år
Magnus Hedenmark, nyval, 2 år
Valberedningen påpekade att föreningens verkliga verksamhet bedrivs
framförallt i programråden och uppmanade deltagarna att vara aktiva i
föreningen och forma programråd på olika platser enligt Bilaga 3.
11. Val av revisorer
Årsmötet beslöt att till revisorer välja:
Johan Sittenfeld, omval, 1 år
Pär Sunnercrantz, omval, 1 år
12. Val av valberedning
Årsmötet beslöt:
Ragnar Jönsson och Lasse Odén omvaldes till valberedning. Ragnar
Jönsson är sammankallande.
13. Årsavgiftens storlek
Årsmötet beslöt oförändrad årsavgift.
14. Inför 2021 - arbetets inriktning och förslag från årsmötet för
styrelsen att ta med sig
Flera goda förslag från årsmötet diskuterades bl.a. följande:
Gustaf Olsson föreslog att föreningen skulle kunna arrangera
företagscaféaftnar som även skulle kunna ge intäkter till föreningen.
Ragnar Jönsson föreslog att medlemmarna bör bli mer aktiva med
debattartiklar och insändare så att föreningen blir mer synlig.
Christer Owe påpekade att uttalanden i föreningens namn skall
godkännas av styrelsen men att som medlem är det fritt fram att uttala
sig.
CG Haglund påpekade att Göteborg har antagit en mycket långtgående
miljöplan som kan vara värd att studera närmare.
Per Ribbing påminde om att FSSD är vetenskapligt grundat och fritt från
politik och religion.
Johan Holmén som nyvald ordförande poängterade också att den
naturvetenskapliga grunden är avgörande för att kunna föra de politiska
och demokratiska samtalen på ”rätt” nivå.
Anne von Heideman påpekade att det finns dialogformer som går ut på
att undvika konflikt och nämnde bl.a. ”motivational interviewing” eller
motiverande samtal som skulle kunna tillämpas inom föreningen.
15. Övriga frågor
Sekreteraren passade på att tacka avgående ordförande Christer Owe och
hälsa Johan Holmén som ny ordförande välkommen till föreningen.
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Tillägg till protokollet:
Här kan i efterhand konstateras att årsmötet tappade bort att tacka
Emma Pellmyr för hennes insats i styrelsen. Ett stort tack i efterhand till
Emma!
16. Mötet avslutades
Christer Owe konstaterade att intresset för årsmötet var glädjande stort
och tackade alla årsmötesdeltagarna för visat intresse samt förklarade
därefter årsmötet avslutat.

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

……………………………………………………………………..
Ordförande Johan Holmén
Mobil:

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

…………………………………………………………………………………………….
Justerare Esbjörn Nordenborg, Göteborg
Mobil: 073-738 85 29

…………………………………………………………………………………………………
Justerare Patrik Björnström, Stockholm
Mobil: 070-653 81 47
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Bilaga 1. Revisionsberättelse Ingenjörer för Miljön
verksamhetsåret 2020
Undertecknad är av årsmötet 2020 utsedd till revisor i Ingenjörer för Miljön
avseende verksamhetsåret 20200101–20201231.
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 2020.
Knivsta den 19 april 2021
Johan Sittenfeld
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Bilaga 2. Rapport från arbetsgruppen för FSSD
Uppdraget
På styrelsemöte 16 december 2020 fattades följande beslut
•

Bildande av arbetsgrupp, FSSD gruppen, för att konkretisera hur Karl-Henrik
Robèrts tankar kan tas till vara inom (och utom) IfM.

•

Arbetsgruppens första redovisning skall ske i årsmöteshandlingarna inför årsmötet
i IfM i mars-april 2021. Som ledning för FSSD-gruppens arbete gav styrelsen vissa
direktiv:

•

a.
b.
c.
d.
e.

Hur intressanta är IfM som organisation?
Vilken nytta gör IfM?
Det är bra om gruppen kan anlägga ett brett perspektiv på problemställningen
Finns det behov av ett förändrat arbetssätt?
Undersök samarbetsformer med andra organisationer t.ex. Esam

Deltagare: Håkan Lindgren, Lars Åkeson, Lars Odén
Första möte 21 januari 2021
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3 Hur går vi vidare - Vi har uttryckt det som Hur gör vi, IfM, bäst nytta?
Vi tror att det vore bra att fortsätta med en arbetsgrupp som tittar på hur IfM kan göra bäst
nytta.
•

Vi har diskuterat en mängd möjligheter såsom

•

Ge ut poddar/filmer med olika teman

•

Stödja yrkesverksamma ingenjörer i deras miljöarbete

•

Ha en ”tankesmedja” som diskuterar vilka budskap och hur de skall torgföras

•

Utbilda ingenjörer för miljöns medlemmar om FSSD t ex på caféafton

•

Dialog med våra inbjudna föredragshållare om hållbarhetsvillkoren och hur
hen vill relatera till dessa. (Innan framförandet i första hand)
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Bilaga 3. Valberedningens uppmaning
Konkreta insatser i IfM
Det har till årets stämma kommit epost från flera personer som är intresserade av att ingå
i styrelsen. Styrelsen i IfM hanterar framför allt mer formella och övergripande frågor
(ekonomi, hemsida, policy m.m.). Det konkreta arbetet i föreningen med att planera och
genomföra seminarier, caféaftnar, studieresor, studiebesök mm sker i programråd. Kring
vissa frågor formeras arbetsgrupper av intresserade.
Vi vill passa på och uppmana alla som vill bidra genom att vara aktiva i vår förening, att gå
med i eller forma lokala programråd. Det finns så mycket att göra och det är inspirerande
att göra det med likasinnade, särskilt när vi efter pandemin återigen kan träffas lokalt.
Kontakta styrelsen om du har frågor kring detta.

