
Protokoll ISOC-SE årsmöte 2015 
 
Tid: Tisdag 14 april 2015 kl 17.00  
Plats: Hörsalen .SE, Ringvägen 100 Stockholm 
Närvarande: Se bilaga 1 
 

a. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer att 
justera protokollet vid föreningsstämman 
Per-Olof Josefsson valdes till mötesordförande.  Jonas Lejon valdes som sekreterare 
samt Patrik Fältström och Niklas Gerdin som justerare. 

b. Upprättande av röstlängd 
Den upprättade röstlängden justerades. 19 medlemmar deltog på mötet varav 1 på 
distans via telefon. Röstlängd bifogas protokollet som bilaga 1. 

c. Fråga om föreningsstämman blivit behörigen utlyst 
Stämman konstaterade att mötet blivit utlyst i enlighet med stadgarna samt att 
röstlängden var korrekt. 

d. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Lars Lundgren går igenom föreningens verksamhetsberättelse som ligger på 
webben. Kosmetiska ändringar görs efter revisorernas kontroll. 

e. Revisionsberättelse 
Det noterades att revisorn kan ej närvara pga. sjukdom. 
Lars Lundgren går igenom revisionsberättelsen. Revisorn föreslog ansvarsfrihet för 
styrelsen. 

f. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
Efter genomgång av resultat- och balansräkning godkändes dessa enhälligt av 
stämman.  

g. Fastställande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna 
verksamhetsåret 
Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

h. Medlemsavgifter och budget för det kommande verksamhetsåret 
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter. 
Årsmötet beslutar enhälligt om oförändrade avgifter för 2015. 

i. Val av nya styrelseledamöter för en tid av två år. 
Valberedningen föreslår nyval av Jonas Lejon, Erika Hersaeus samt Patrik Wallström 
på 2 år. Anna Kelly omval för 2 år. 
Ledamöter som avgår är Daniel Westman, Lars Lundgren och Nurani Nimpuno. 
Årsmötet godkände enhälligt valberedningens förslag. 



j. Val av revisorer för en tid av ett år 
Jan Flodin valdes som intern revisor på 1 år. Auktoriserad revisor Stefan Almlig på 
Grant Thornton valdes om på 1 år. 

k. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en 
skall utses till ordförande i valberedningen 
Styrelsen föreslår Olle E Johansson, Johan Kjellin samt Lars Lundgren som 
ledamöter, och Lars Lundgren som ordförande, för valberedningen på 1 år. Patrik 
Fältström meddelar att Olle E Johansson även är sammankallande för föreningen 
SNUS valberedning. 
Årsmötet godkände enhälligt styrelsens förslag. 

l. Övriga frågor 
Jan Flodin meddelar att Christina Jonsson som var med i valberedningen avled strax 
före jul och att föreningen kommer att framföra ett erkännande. 
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Bilaga 1 
Röstlängd vid ISOC-SE årsmöte 2015. 
 
Nippe Paulsson 
Börje Ohlman 
Anna Caracolias 
Jonas Lejon 
Niklas Nikitin 
Maria Häll 
Lars Lundgren 
Daniel Westman 
Jan Flodin 
Mats Dufberg 
Björn Ohlsson 
Bo Kullmar 
Ylva Hambraeus  
Östen Frånberg 
Patrik Fältström 
Per-Olof Josefsson 
Nurani Nimpuno 
Inga Grunden 
Niklas Gerdin 
Patrik Wallström 
Erika Hersaeus (via telefon) 


