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Styrelse
Under verksamhetsåret har den vid årsmötet 2012 valda ordföranden, Predrag Mitrovic valt
att avgå ur styrelsen.
Styrelsen har under året bestått av
följande ordinarie medlemmar:

Vald till:

Predrag Mitrovic, ordförande
Lars Lundgren, ordförande

– 7/11 2012
7/11 2012 -2013

Anna Kelly, Sekreterare
Lars Lundgren, kassör
Daniel Westman
Linda Sandberg

2013
2013
2013
2013

Staffan Jonson

2014
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Torbjörn Eklöv
Malin Carlzon

2

2014
2014

Styrelsen har under 2012 hållit 8 protokollförda styrelsemöten.

Revisorer
Föreningens revisorer för verksamhetsåret har varit
Peter Olsson, auktoriserad revisor
Sonora Revision & Konsult AB

Kimmo Sinervo, revisor
Knivsta affärskonsult

Information
ISOC-SE:s information sprids huvudsakligen via föreningens webbsidor, e-postlistor, och på
mötesseminarier.

Ekonomi
Föreningens ekonomi kan beskrivas som stabil, framför allt eftersom föreningen inte har
några större fasta löpande utgifter. Utgifterna består t ex av kostnader för seminariearrangemang, avgifter till postgirot, domännamnsavgifter och webbhotell. Dessa kostnader
täcks av medlemsavgifterna.
Föreningens intäkter består i huvudsak av medlemsavgifter från individer och organisationer.
ISOC-SE:s tillgångar uppgick per den sista december 2012 till 430.879 kr och årets resultat
visade ett överskott på 120.403 kr.
Styrelsen föreslår att årets överskott tillsammans med tidigare års överskott balanseras i ny
räkning.

Medlemmar
Antalet betalande medlemmar vid utgången av 2012 var 104 st. Medlemmarna fördelas på 76
st individuella medlemmar, 8 st seniormedlemmar, 3 st studerandemedlemmar, 3
organisationsmedlemmar samt 14 st individuella medlemmar knutna till organisationsmedlemskap. Den sistnämnda kategorin betalar inte för medlemskapet eftersom detta ingår i
medlemsavgiften som organisationen betalar.
Nytt för i år är att ’medlemsavier’ sänds ut elektroniskt med uppmaning att medlemmar kan
betala avgiften via Internet.
Under 2012 registrerades 14 st nya medlemmar men samtidigt avslutade 35 st medlemmar sitt
medlemskap genom att inte erlägga medlemsavgiften.

Mötesverksamhet
ISOC-SE har förutom ordinarie och extra årsmöte arrangerat ett antal seminarier under
verksamhetsåret 2012,
•

7 mars Open space möte

•

15 juni seminarium på EURODIG
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•

24 oktober seminarier på Internetdagarna

•

7 november extra årsmöte
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under 2013 har ytterligare två seminarier hållits, samt slutförande av medlemsenkät.

Utställningar
Vi har inte deltagit i någon utställning under året

Internationella aktiviteter
ISOC –SE var representerade av Linda Sandberg och Jan Flodin vid den Chapter workshop
som hölls i Genève i samband med ISOCs 20 årsfirande.
Vi var representerade vid ett möte med representanter för alla Europeiska chapters för att
diskutera hur samarbetet ska organiseras i Europa.
Vi representerades av Jan Flodin i Sveriges delegation till WCIT i Dubai.

Projekt
Under våren 2012 fortsatte styrelsen sin detaljerade genomgång av innehållet på våra
websidor och vi fortsatte vår separata blogg för informera och stimulera debatt, framför allt
inför våra seminarier på EuroDig och Internetdagarna.
Vi deltog också i kampanjen för IPv6 genom att se till att vår web var nåbar. På grund av
begränsad funktionalitet hos vårt webhotell så kunde detta tyvärr inte permanentas.

Interna	
  frågor	
  
Vidare har använt ett bild- och ljudsystem för att kunna sända ut seminarier via nätet med
hjälp av kamera och ljudutrustning som vi får ’låna’ hos .SE.
Vi har också dokumenterat olika procedurer vi arbetar med i en Intern Handbok för att det
skall bli enklare att tex genomföra seminarier, Val till IIS styrelse mm
Under hösten 2012 genomfördes en medlemsenkät som redovisades under våren 2013.

Ordinarie	
  föreningsstämma	
  
Vid vårt ordinarie föreningsmöte 26 april 2012 avgick ordföranden Östen Frånberg och
ledamöterna Jan Flodin och Annica Bergman ur styrelsen. Till ny ordförande valdes Predrag
Mitrovic och till nya ledamöter valdes Torbjörn Eklöv och Malin Carlzon samtliga på 2 år.
Staffan Jonson omvaldes för en period av 2 år.
Årsmötet antog vidare en motion från Jan Flodin om ändring av stadgarna så att ingen
styrelseledamot ska kunna sitta mer än 2 perioder i följd.
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Extra	
  föreningsstämma	
  
På begäran av styrelsen hölls en extra föreningsstämma den 7 november för att genomföra val
av ny ordförande för perioden fram till nästa ordinarie årsmöte. Till ordförande valdes Lars
Lundgren. Vid mötet röstade vi för andra gången om motionen om förslaget att begränsa
antalet perioder i styrelsen. Motionen som hade bifallits vid ordinarie årsmötet avvisades dock
varför förslaget nu har fallit.

Stockholm i mars 2013
ISOC-SE styrelse

Lars Lundgren, ordförande
Anna Kelly sekreterare

Linda Sandberg Vice Ordförande

Torbjörn Eklöv, ledamot

Daniel Westman, ledamot

Staffan Jonson, ledamot

Malin Carlzon, ledamot

