
Protokoll för ISOC-SE årsmöte 2013-04-24 

Årsmötet ägde rum i Hörsalen, .SE, Ringvägen 100, Stockholm 

 

Mötet öppnas av sittande ordförande Lars Lundgren 

1. Val av ordförande för mötet, sekreterare samt två justerare.  

Per-Olof Josefsson valdes till mötets ordförande. Anna Kelly valdes till sekreterare. Linda 

Sandberg och LilliAnn Källermark valdes till justerare. 

2. Röstlängd för mötet 

Röstlängd bifogas protokollet. Totalt deltar 18 personer varav en på telefon. 

3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

Årsstämman konstaterade att mötet blivit behörigen utlyst i enlighet med stadgarna. Kallelse 

till medlemmarna sändes ut 27 mars. Kallelse skall enligt stadgarna meddelas samtliga 

medlemmar senast 4 veckor före stämman genom e-post, fax eller brev. 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen presenterades av ISOC-SE:s ordförande Lars Lundgren. 

Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet med tillägg av ett seminarium 19 juni 2012 

där Pär Lannerö pratade om "Jag har läst och godkänner villkoren". 

5. Revisionsberättelse 

Föreningens kassör Björn Ohlsson presenterade revisionsberättelsen där revisorerna föreslår 

ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 

6. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

Resultat- och balansräkningen presenterades av Björn Ohlsson och godkändes av årsmötet. 

7. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

8. Verksamhetsåret 2012 

a. Medlemsavgifter 

Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter, vilket godkändes av årsmötet.  

En diskussion väcktes om nivåerna för organisationsmedlemskap som är 6.000 kr för 

ideella, och mellan 12.000-100.000 kr för kommersiella. Styrelsen fick i uppgift att se 

över och pröva om det finns behov av andra nivåer för de kommersiella aktörerna.  

b. Budget 

Ett budgetförslag presenterades av Lars Lundgren. 

Efter denna punkt avvek Torbjörn Eklöv från mötet 

9. Val av styrelseledamöter 

Till omval av styrelseledamöter föreslås Lars Lundgren, Anna Kelly, Daniel Westman för två 

år. 

Till val av nya ledamöter föreslås Nurani Nimpuno och Pär Lannerö för två år. 

Årsmötet godkände enhälligt valberedningens förslag. 



10. Val av ordförande  

Valberedningen föreslår som fyllnadsval 1 år ordförande Jan Flodin. Årsmötet beslutar välja 

Jan Flodin till ordförande det kommande året.  

11. Val av revisorer för en tid av ett år 

Kimmo Sinervo och Peter Olsson föreslogs för omval. Årsmötet godkände enhälligt 

valberedningens föreslag. 

12. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 

ordförande i valberedningen.  

Till ordförande föreslogs Lennart Bonnevier, till omval Christina Jonsson samt till nyval Johan 

Kjellin. Samtliga valdes av årsmötet som ledamöter i valberedningen. 

13. Inga motioner hade inkommit. 

14. Övriga frågor 

a. Avgående styrelseledamöter avtackades. 

b. Den nya ordföranden Jan Flodin tackade för förtroendet. 

Mötet avslutades och därefter redovisade Staffan Jonson resultatet av den enkät som genomfördes i 

november 2012 till medlemmar och potentiella medlemmar i ISOC-SE.  

 

 

 

Per-Olof Josefsson   Anna Kelly  

 

 

 

 

Linda Sandberg   LilliAnn Källermark 


