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ISOC-SE årsstämma 2018
Tid: måndag 5:e mars 2018- kl. 18:00
Plats: Sunet, Tulegatan 11
Närvarande: Se bilaga 1 (röstlängd)
Innan det formella årsmötet hälsade föreningens ordförande Maria Häll
välkommen, och Carl Gahnberg berättade om ISOCs globala kampanjer 2018.

a) Val av ordförande och sekreterare
Ylva Hambraeus Björling valdes till mötesordförande. Staffan Malmgren valdes
till sekreterare. Jonas Lejon och Ronja Gustafsson valdes till justerare.

b) Upprättande av röstlängd
Den upprättade röstlängden justerades. 22 personer deltog på mötet, och
markerade sin närvaro på röstlängden. En fullmakt inskickad, vilket innebar
sammanlagt 23 röster vid årsstämman. Röstlängden bifogas protokollet som
bilaga 1.

c) Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
Inbjudan och möteshandlingar har skickats ut fyra veckor innan årsstämman.
Mötet konstaterade att stämman har blivit behörigen utlyst.

d) Styrelsen föredrar föreningen verksamhetsberättelse
Maria Häll går igenom den verksamhetsberättelse som tidigare skickats ut samt
publicerats på webben. I den efterföljande diskussionen nämndes särskilt att
ISOC-SE åter skulle kunna agera som remissinstans för utredningsbetänkanden
m.m. och även samarbeta med SNUS kring detta.

e) Revisionsberättelse
Björn Olsson föredrog revisionsberättelsen. Årsbokslutet har upprättats, och den
auktoriserade revisorn föreslår att årsstämman fastställer detta. Den
auktoriserade revisorn har vidare föreslagit ansvarsfrihet för styrelsen.

f) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

DocuSign Envelope ID: 0D080B64-98FA-4D95-9214-95B8F7BB8D97

Niklas Nikitin föredrog resultat- och balansräkning. Stämman beslutade att
fastställa resultat- och balansräkningen. I efterföljande diskussionen
uppmanades den kommande styrelsen att fundera på om föreningsstadgarnas
krav på auktoriserad revisor ska behållas.

g) Fastställande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna
verksamhetsåret
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

h) Medlemsavgifter och budget för kommande år
Börje Ohlman föredrog styrelsens förslag att ändra medlemsavgifter till 150
kr/år för samtliga. Detta innebär att tidigare åtskillnader mellan
förstaårsmedlemmar och andra, och mellan studenter/pensionärer och andra,
avskaffas. Stämman fattade beslut i enlighet med förslaget.
Maria Häll föredrog budgeten för 2018 utifrån den beslutade
medlemsavgiftsändringen.
Diskussion om fördelningen av utgifter på vissa poster, samt den planerade
förlusten enligt budgeten, följde. Särskilt nämndes att en ny
organisationsmedlem vore önskvärt.

i) Val av nya styrelseledamöter för en tid av två år
Valberedningen har föreslagit omval av Maria Häll, Börje Ohlman, Anders
Rafting, samt nyval av Jacob Dexe för en period av två år.
Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Övriga styrelsemedlemmar
(Kristina Alexandersson, Erika Hersaeus, Staffan Malmgren, Sanna Tupela) har
ett år kvar på påbörjad mandatperiod.
Stämman beslutade att välja Maria Häll till ordförande för de kommande två
åren.

j) Val av revisorer för en tid av ett år
Lars Lundgren omvaldes som lekmannarevisor på 1 år.
Auktoriserad revisor Josefin Fors på Grant Thornton omvaldes på 1 år.

k) val av tre ledamöter i valberedeningen för ett år, varav en ordförande
Anne-Marie Eklund Löwinder har förklarat sig villig att fortsätta vara med i
beredningen. Lars Göran Forsberg och Rickard Vikström förklarade sig på mötet
villiga att ingå i valberedningen.
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Stämman beslutade att välja dessa tre till ledamöter i valberedningen, samt utse
Anne-Marie Eklund Löwinder till sammankallande.

l) Övriga frågor
Inga motioner har inkommit innan årsstämman. Några frågor har uppkommit
under stämman enligt anteckningar ovan. Även frågan om föreningens hantering
av personuppgifter är förenlig med kommande dataskyddsförordningen (GDPR)
diskuterades. Dessa frågor skickats med till styrelsen.
Patrik Fältström/SNUS tackar för gott samarbete.
Mötet avslutas.

Vid protokollet

Ordförande

____________________________
Staffan Malmgren

______________________________
Ylva Hambraeus Björling

Justeras

____________________________
Ronja Gustavsson

______________________________
Jonas Lejon

