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Protokoll,  föreningsstämma

SäkerhetskuIturnätverket  2019

Datum:  2019-05-17

Plats:  ÅF, Frösundaleden  2A

Närvarande:  Per Renman  (Boliden),  Anna  Gruffman  (Bonava),  Niclas

Grahn  (ÅF), Maria  Aspelin  (ÅF), Tomas  Olsson  (ÅF), Jan Salkert

(Svevia),  Per Johnsson  (GE Healthcare),  Sandra  Uiander  (Skanska),

Axel  Wallin  (Skanska)

1. Val av ordförande  vid stämman

2.  Val  av  sekreterare  vid  stämman

3. Fråga om stämman blivit  formellt  sammankallad

4.  Dagordning

5.  Justering  av  röstlängden

6. Val av två justeringsmän  att  jämte  stämmans ordförande  justera  protokol1et

7. Föredragning av förvaltningsberättelsen

8. Fråga om fastställe1se av balansräkningen

9.  Föredragning  av  revisionsberättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet  för  styrelseledamöterna  för  den tid redovisningen
omfattar

11.  Genomgång  av  nästkommande  kalenderårs  budget  och  verksamhetsplan

12. Fastställande av medlems- och serviceavgiften  för  nästkommande  kalenderår

13.  Justering  av  stadgar

14. Val av styrelse samt  styrelsens ordförande

15.  Va1 av  revisorer

16.  Tillsättande  av  valberedning

17.  Övriga  ärenden  somibehörig  ordning  hänskjutits  tillstämman

% 1 Val av ordförande  vid stämman

Per Renman  valdes  till  ordförande  för  stämman.
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% 2 Val av sekreterare  vid stämman

Niclas  Grahn  valdes  till  sekreterare  för  stämman.

% 3 Fråga om stämman  blivit  formellt

sammankallad

Stämman  svarade  att  den  har  blivit  formellt  sammankallad  och  tagit  del  av komplett

årsredovisning  och  underlag  för  beslut  inför  stämman.

% 4 Dagordning

Stämman  godkände  dagordningen.

E) 5 Justering  av  röstlängden

Nio  stycken  personer  närvarade  under  stämman  varav  sex  var  röstberättigade.  Axel  Wallin

och  Maria  Aspelin  medverkade  via Skype  såsom  åhörare  och  kommer  att  signera

röstlängden  vid  ett  senare  tillfälle.

% 6 Val av två justeringsmän  att

jämte  stämrnans  ordförande  justera

protokollet

Per  Johnsson  och  Tomas  Olsson  valdes  till  justeringsmän.

% 7 Föredragning  av

förvaltningsberättelsen

2 SAKU ::E:::



SÅ   Säkerhetsfl  K  ii  Kultur
rl  Il  %j  Nätverket

Sekretariatet  (Niclas  Grahn)  presenterade  förvaItningsberätteIsen.

% 8 Fråga om fastställelse  av

balansräkningen

Sekretariatet  (Niclas  Grahn)  presenterade  resultat-  och balansräkningen  i årsredovisningen.

Stämman  godkände  fastställandet  av balansräkningen.

% 9 Föredragning  av

revisionsberättelse

RevisionsberätteIsen  från  föreningens  revisor  Suzanne  Messo,  Ernst  & Young,  lästes  upp.

Revisorn  tillstyrker  att  styrelseledamöterna  beviljas  ansvarsfrihet  för  räkenskapsåret  2018.

% 10  Fråga om ansvarsfrihet  för

styrelseledamöterna  för  den  tid  som

redovisningen  omfattar

Stämman  gav  styrelsen  ansvarsfrihet  för  årsredovisningen  avseende  år 2018  i enlighet  med

revisionsberätteIsen.

% Il  Genomgång  av nästkommande

kalenderårs  budget  och

verksamhetsplan

Niclas  Grahn  presenterade  föreningens  verksamhetsplan  avseende  2020.

Därefter  presenterades  föreningsbudget  för  2020.

Presenterad  budget  byggde  följande  fördelning  av medlemmar:
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>500  anställda:  25 st

< 500  anställda:  15  st

En- eller  tvåmansföretag,  enskilda  personer  och  institutioner  vid lärosäten:  5 st

Studenter  (ej medräknade)

Budgeten  baseras  på fem  arrangemang  och  följande  medlems-  och  serviceavgifter.  Detta

bygger  på att  årsavgiften  för  organisationer  med  mer  än 500  anställda  höjs  med  20 % i

enlighet  med  förslageti  punkt  12  i beslutsunderlaget.

Org.  Storlek

Medlemsavgift

(momsfri)

Serviceavgift

(exkl.  moms)
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En-  eller  tvåmansföretag,

enskilda  personer  och

institutioner  vid  lärosäten

Student

% 12 Fastställande  av medlems-  och

serviceavgiften  för  nästkommande

kalenderår

Styrelsen  föreslog  för  verksamhetsåret  2020  att  föreningsavgiften  (medlemsavgift  +

serviceavgift)  antas  enligt  tabell  nedan.  Avgiften  för  organisationer  med  fler  än 500  anställda

föreslås  höjas  med  20 %. Årsavgifter  för  resterande  medlemskategorier  är  desamma  som  för

år 2017  och  2018.

MedIemsorganisationens  storlek

(antal  anställda)

Medlemsavgift  2019

(momsfri)

Serviceavgift  2019

(exkl.  moms)

>500 4 200  SEK 12  000

<500 1500  SEK 5 500

En- eller  tvåmansföretag,  enskilda  personer

och  institutionervid  lärosäten

950  SEK 3 500

Studenter 100  SEK 100  SEK

Stämman  fastslog  styrelsens  förslag  enligt  ovan.
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% 13 Val av styrelse  samt  styrelsens

ordförande

Nuvarande  ledamoten  Fredrik  Rosengren  avböjer  omval.  Per  Renman  (Boliden)  och  Axel

Wallin  (Skanska)  valdes  på stämman  2018  på en period  av två  år. Per  Renman  har  också  varit

föreningens  ordförande  sedan  stämman  2018.

Valberedningen,  bestående  av Barbro  Kinnunen  (ej närvarande)  och  Maria  Aspelin

(närvarande),  föreslog  om-  och  nyval  av nedanstående  ledamöter  till  styrelsen  och  till

firmatecknare.  Mot  tidigare  förslag  ändrades  perioden  för  Niclas  Grahn  till  två  år från

tidigare  ett  år.  Stämman  valde  enligt  valberedningens  förslag  följande:

Anna  Gruffman  (Bonava)

Ställer  upp  för  omval  till  ledamot  på en period  av två  år.

Niclas  Grahn  (ÅF)

Ställer  upp  för  omval  till  ledamot  på en period  av två  år.

Sandra  Ulander  (Skanska)

Ställer  upp  för  nyval  till  ledamot  på en period  av ett  år. Sandra  är programledare  för  IFE -

Skanskas  säkerhetskulturprogram.

Tomas  Olsson  (ÅF)

Ställer  upp  för  nyval  till  suppleant  på en period  av ett  årt

Per  Renman  (Boliden)

Valdes  om  som  ordförande  på ett  år. Detta  eftersom  just  ordföranderollen  inte  tolkades

kunde  vä!jas  på en period  av två  år  (se O16).

Firmatecknare

Hänsköts  till  styrelsen  att  utse  firmatecknare  på det  första  konstituerade  mötet  efter

stämman.

% 14  Val av revisorer  }
%' <<2)

Valberedningen  föreslog  Ernst  & Young  AB, med  huvudansvarig  Suzanne  Messo  som

föreningens revisor avseende verksamhetsåret 2019. /Q a
Stämman  godkände  valberedningens  förslag.
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% 15 Tillsättande  av valberedning

Maria  Aspelin  (ÅF) och  Barbro  Kinnunen  (Westinghouse)  valdes  till  valberedning  för  2020  års

stämma.

% 16 0vriga  arenden  som « behorig

ordning  hänskjutits  till  stämman

Inga  övriga  ärenden  hade  inkommit  till  föreningsstämman.

Dock  uppkom  ett  antal  frågor  och  diskussioner  under  själva  mötet  som  sammanfattas,

besvaras  och  protokollförs  här.

Konkurrensutsätta  revisionsbyrå

Nuvarande  revisionskostnader  uppgår  till  ca 30 000  SEK per  år. Revisionen  för

verksamhetsåret  2018  kommer  bli ännu  dyrare  på grund  av bland  annat  att  revisionsbyrån

fått  felaktigt  underlag  från  bokföringsfirman.  Stämman  diskuterade  att  skicka  ut en

offertförfrågan  till  andra  revisionsbolag  under  2019  för  att  öka konkurrensen  och  på så sätt

bättre  förvalta  föreningens  ekonomi.  Detta  ska göras  under  2019  så att  ett  grundat  beslut

fattas  inför  stämman  2020  för  föreningens  revisor.

Väljs  ordförande  i styrelsen  på varje  stämma?

Frågan  uppkom  om  stämman  varje  år  ska välja  ordförande.  Bakgrunden  är att  en ledamot

kan  väljas  på ett  eller  två  år  enligt  SÄKUs  stadgar.  Om  en ledamot  välj  på en period  av två  år

samt på stämman också väljs som ordförande, skall ledamoten då alltså även väJas som
ordförande  på nästkommande  stämma?

I SÄKUs  stadgar  fi5  Föreningens  styrelse  står"Föreningsmedlemmarna  utser  vid  ordinarie

föreningsstämma  ordförandeistyrelsen."

Detta  tolkas  som  att  stämman  för  varje  år beslutar  om  ordförandeposten  oavsett  om

ledamoten  ifråga  året  innan  valdes  på en period  av två  år och  som  ordförande.  Därför  valdes

på stämman  Per Renman  om  som  ordförande.

SMtäamrkmnaadnsdf:srknugterade olika  sätt  att  marknadsföra  och  informera  om  SÄKUs  aktiviteter  i olika  1  4( ',
/yOkanaler.  Bland  annat  nämndes  marknadsföring  i exempelvis  Arbetarskydd  och  Prevents

tidning.  Detta  har  undersökts  och  kommer  tas  upp  på kommande  styrelsemöte  liksom  att

skapa  ett  eget  SÄKU-Linked  In-konto. c\,,5
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Firmatecknare

En fråga  uppkom  om  det  krävs  att  firmatecknare  väljs  på stämman  eller  om  detta  istället  kan

väJas av styrelsen själva på ett styrelsemöte. Hädanefter kommer firmatecknare att väljas
på det  första  konstituerade  styrelsemötet  efter  stämman.

Årsavgifter

I samband  med  höjningen  av föreningsavgiften  fördes  en diskussion  om  att  föreningen  i

fortsättningen  i första  hand  ska satsa  på att  utöka  medlemsantalet  snarare  än att  höja

föreningsavgiften.

% 17 Mötet  avslutas

Mötet  förklarades  avslutat.

Möt  sordforande

(:Ä
Justerare

Per Renman Per  Johnsson
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Mötessekreterare Justerare

Niclas  Grahn Tomas  Olsson
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