
Årsmöte i ISOC-SE (The Sweden Chapter of the Internet Society)  
2022-04-21 

Plats: Remote via Google Meet 
 
 
a) val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer att 
justera protokollet vid föreningsstämman 
 
Ordförande: 
Anna Kelly 
 
Sekreterare: 
Fredrik Sandgren 
 
Justerare: 
Eric Skoglund 
Maria Häll 
 
b) upprättande av röstlängd 
 
Björn Ohlsson har upprättat röstlängden. 
 
c) fråga om föreningsstämman blivit behörigen utlyst 
 
Stämman röstar Ja. Alla närvarar på distans. 
 
d) styrelsens verksamhetsberättelse 
 
Jonas Lejon går igenom verksamhetsberättelsen. 
 
e) revisionsberättelse 
 
Börje Ohlman läser upp uttalandet från revisionsberättelsen.  
 
f) beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
 
Marcus Glaad går igenom resultat- och balansräkning före röstning om 
fastställande. 
 
Stämman röstar Ja. 

  



 
g) fastställande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna 
verksamhetsåret 
 
Stämman röstar Ja. 

 
h) medlemsavgifter och budget för det kommande verksamhetsåret 
 
Jonas Lejon går igenom budget för det kommande verksamhetsåret. Noteras att 
budgeten skall distribueras till medlemmarna innan stämman. 
 
Medlemsavgiften föreslås vara oförändrat 150 kronor per individuell medlem 
och år. Årlig medlemsavgift för organisationer föreslås enligt: 
 

 Ideell organisation (SEK) Företag (SEK) 

Guld 100 000 50 000 

Silver 50 000 25 000 

Brons 25 000 12 500 

Järn 12 000 6 000 

 
 
Stämman röstar Ja till föreslagen budget. 
Stämman röstar Ja till föreslagna medlemsavgifter. 
 
i) val av hälften av styrelseledamöterna och i förekommande fall val av 
ordförande, för en tid av två år 
 
Valberedningen, representerad av ordförande Daniel Vikström, går igenom sitt 
genomförda arbete. 
 
Förslag till styrelseledamöter är sittande: 

• Jonas Lejon, som ordförande 
• Catharina Ankre 
• Fredrik Sandgren 
• Lars-Göran Forsberg 

 
Stämman röstar Ja till att välja Jonas Lejon till styrelseordförande. 
Stämman röstar Ja till att välja Catharina Ankre som ledamot. 
Stämman röstar Ja till att välja Fredrik Sandgren som ledamot. 
Stämman röstar Ja till att välja Lars-Göran Forsberg som ledamot. 

  



 
Nya styrelsens sammansättning: 
 

• Jonas Lejon, Ordförande 
• Danny Aerts 
• Catharina Ankre 
• Torbjörn Eklöv 
• Lars-Göran Forsberg 
• Marcus Glaad 
• Fredrik Sandgren 
• Rickard Vikström 

 
j) val av revisorer för en tid av ett år 
 
Förslag till revisorer: 

• Johanna Hellström, Grant Thornton 
• Börje Ohlman 

 
Stämman röstar Ja till att välja Johanna Hellström som revisor. 
Stämman röstar Ja till att välja Börje Ohlman som revisor. 

 
k) val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en 
skall utses till ordförande i valberedningen 
 
Sittande valberedning föreslås:  

• Daniel Vikström - ordförande 
• Maria Häll 
• Peter Magnusson 

 
Stämman röstar Ja till att välja ovan föreslagen valberedning. 
 
l) övriga frågor 
 
Börje Ohlman rekommenderar styrelsen / valberedningen att tidigt förbereda för 
ny revisor, detta med tanke på signal från Grant Thornton att man eventuellt inte 
kan bistå längre än nästa år. Lyfts tankar om vikten kring en revisor som har 
hög tillit och att det finns revisorer som specialiserar sig på mindre 
organisationer. 
 
Börje Ohlman tar upp en idé om att samverka med andra organisationer i 
samband med höstkonferens. Utöver ”Föreningen För Digitala Fri- och 
Rättigheter” nämns ”Dataskydd.net” under diskussionen. 
 
Börje Ohlman ställer frågan varför föreningsstämman inte genomförs medelst 
fysiskt möte. Anledning är den situation som gällde vid tiden för planering av 
stämman och den pågående pandemin. Diskussion ger önskemål kring fysiskt 



mingelmöte innan sommaren. Lyfts även fördelen med digitala möten för 
geografisk bredd på deltagande. 
 
Anna Kelly lyfter frågan angående att agendan för föreningsstämman inte 
innehåller någon punkt kring motioner, vilket är medlemmars möjlighet att lyfta 
punkter för beslut. 
 
Anna Kelly frågar efter status på stadgeändringarna som diskuteras på tidigare 
möten. Stadgeändringarna är en pågående process som kommer ta längre tid. 
De föreslagna stadgarna måste översättas till engelska, godkännas av ISOC 
centralt och sedan godkännas på två föreningsstämmor. 
 
Anna Kelly poängterar att det är aktuellt att se över könsfördelning och 
mångfaldsfrågor inom styrelserna för såväl ISOC-SE samt Internetstiftelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Sekreterare   Ordförande 

 
 

  

Fredrik Sandgren  Anna Kelly 
   

Justerare  Justerare 

 
 

  

Eric Skoglund  Maria Häll 
 
 

Anna Kelly (May 9, 2022 15:43 GMT+2)

Eric Skoglund (May 9, 2022 19:16 GMT+2)
Eric Skoglund

Fredrik Sandgren (May 13, 2022 07:32 GMT+2)
Fredrik Sandgren

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAcMVpv4jz_wFmp7Ht4hinjAWcl3N2n3PW
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAcMVpv4jz_wFmp7Ht4hinjAWcl3N2n3PW
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAcMVpv4jz_wFmp7Ht4hinjAWcl3N2n3PW
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAcMVpv4jz_wFmp7Ht4hinjAWcl3N2n3PW


ISOC-SE årsmöte 20220421
Final Audit Report 2022-05-13

Created: 2022-05-09

By: Jonas Lejon (jonas.adobe@triop.se)

Status: Signed

Transaction ID: CBJCHBCAABAAcMVpv4jz_wFmp7Ht4hinjAWcl3N2n3PW

History
Document created by Jonas Lejon (jonas.adobe@triop.se)
2022-05-09 - 1:02:03 PM GMT- IP address: 185.224.57.161

Document emailed to Anna Kelly (gogetanna@gmail.com) for signature
2022-05-09 - 1:03:40 PM GMT

Email viewed by Anna Kelly (gogetanna@gmail.com)
2022-05-09 - 1:03:47 PM GMT

Document e-signed by Anna Kelly (gogetanna@gmail.com)
Signature Date: 2022-05-09 - 1:43:20 PM GMT - Time Source: server

Document emailed to Maria Häll (maria@sunet.se) for signature
2022-05-09 - 1:43:21 PM GMT

Email viewed by Maria Häll (maria@sunet.se)
2022-05-09 - 2:33:07 PM GMT

Document e-signed by Maria Häll (maria@sunet.se)
Signature Date: 2022-05-09 - 2:47:38 PM GMT - Time Source: server

Document emailed to Eric Skoglund (eric.skoglund@internetstiftelsen.se) for signature
2022-05-09 - 2:47:39 PM GMT

Email viewed by Eric Skoglund (eric.skoglund@internetstiftelsen.se)
2022-05-09 - 5:15:49 PM GMT

Document e-signed by Eric Skoglund (eric.skoglund@internetstiftelsen.se)
Signature Date: 2022-05-09 - 5:16:18 PM GMT - Time Source: server

Document emailed to Fredrik Sandgren (fredrik@sconsulting.se) for signature
2022-05-09 - 5:16:20 PM GMT



Email viewed by Fredrik Sandgren (fredrik@sconsulting.se)
2022-05-09 - 5:56:04 PM GMT

Document e-signed by Fredrik Sandgren (fredrik@sconsulting.se)
Signature Date: 2022-05-13 - 5:32:22 AM GMT - Time Source: server- IP address: 155.4.202.248

Agreement completed.
2022-05-13 - 5:32:22 AM GMT


		2022-05-12T22:32:24-0700
	Agreement certified by Adobe Acrobat Sign




