Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen SäkForum 2015-03-11
Plats: Militärsällskapet, Stockholm
§1. Föreningens ordförande Philip Schwab hälsade välkommen och förklarade årsmötet
öppnat.
§2. Årsmötet förklarades behörigt utlyst.
§3, Närvarande noterades i röstlängd. Bilaga 1.
§4. Till mötesordförande valdes Lars Svärd.
§5. Till mötessekreterare valdes Jan-Peter Alm.
§6. Till justeringspersoner valdes Roland Svensson och Carine Spång.
§7. Ordförande Philip Schwab presenterade verksamhetsberättelsen för 2014. Årsmötet
beslutade att lägga berättelsen till handlingarna. Revisorsuppleant skall vara Michael
Hellqvist, Jula AB och inte Björn Larsson som felaktigt noterats i verksamhetsberättelsen.
Bilaga 2.
§8. Kassör Håkhan Andersson presenterade resultaträkning och balansräkning för 2014.
Årsmötet beslutade att lägga räkningarna till handlingarna. Bilaga 3.
§9. Revisor Bengt Kring föredrog revisorernas berättelse. Bilaga 4.
§10. På revisorernas förslag fastställde årsmötet resultat- och balansräkningen och beviljade
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
§11. En arbetsplan för 2015 presenterades av Philip Schwab.
§12. Medlemsavgiften 2015 fastställdes till 1 500:- vilket betyder oförändrad avgift. Vid
fakturering ska det framgå att 500:- utgör medlemasavgift och 1000:- serviceavgift.
§13. Beslutades att inga arvoden ska utgå till styrelsen.
§14. Presenterad budget fastställdes. Bilaga 5
§15. Till ordförande för ett år valdes Carine Spång.

§16. Marcus Qvennerstedt omvaldes och Mattias Wadsten och Ingela Jonasson nyvaldes på
två år som medlemmar i styrelsen. Håkhan Andersson, Jan-Peter Alm och Roger Stolt
kvarstår ytterligare ett år.
§17. Kristina Forsell omvaldes och Michael Hellqvist nyvaldes som styrelsesuppleanter på ett
år.
§18. Bengt Kring och Maths Rigelius omvaldes som revisorer på ett år.
§19. Björn Larsson nyvaldes och Jan Lundin omvaldes som revisorsuppleanter på ett år.
§20. Roland Svensson omvaldes som sammankallande i valberedningen, och Torbjörn Larm
och Lars Svärd nyvaldes. Samtliga på ett år.
§21. Avgående ordföranden Philip Schwab avtackades av Carine Spång och Håkhan
Andersson för fyra års arbete
§22. Nyvalde ordföranden Carine Spång tackade årsmötet för förtroende att få leda
föreningen under det kommande året. Hon uppmanade också närvarande medlemmar att
komma med idéer och tankar kring föreningens verksamhet.
§23. Mötet avslutades.
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