
 

Dagordning 

Föreningsstämma  

Säkerhetskulturnätverket 

24:e april 2017 

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 protokollet 

7. Föredragning av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen 

8. Fråga om fastställelse av balansräkningen 

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

10. Fastställande av föreningsavgiften för nästkommande kalenderår 

11. Justering av stadgar 

12. Val av styrelse samt styrelsens ordförande 

13. Val av revisorer 

14. Tillsättande av valberedning 

15. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman 

  



 
Beslutsunderlag, Säkerhetskulturnätverkets föreningsstämma 24/4 

1. Fastställande av balansräkningen (Budget 2017) 

Sekretariatet föreslår följande budget för år 2017 baserat på sex arrangemang och följande 

fördelning av medlemmar: 

>500 anställda: 18 st 

< 500 anställda: 10 st 

En- eller tvåmansföretag, enskilda personer och institutioner vid lärosäten: 3 st 



 

 

2. Förslag till medlemsavgifter 2018 

För att även möjliggöra för studenter att gå med i föreningen föreslås en separat och symbolisk 

medlemsavgift för denna grupp. 

Avseende 2018 föreslås följande medlemsavgifter för de olika medlemskategorierna. Förutom den 

nytillkomna kategorin för studenter är medlemsavgiften densamma som för 2017. 

Intäkter Budget 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Budget 2018

Serviceavgift 244500 168362 185000 301000

Medlemsavgift 81350 56000 46500 99850

Enskilda avgifter seminarium/övriga intäkter 16500 26509 58536 16500

Likvida medel 35320 34171 62282 42081

Obeskattade reserver 15443 15443 15443 15443

Utgifter

Talararvoden (öppen) 13000 15200 13000

Förplägning (öppen) 10000 4000 8493 10000

Kansli

        Seminarium (öppen) 192000 240000

        Ekonomi (medlem) 16000 22400

        Ekonomi (öppen) 14400 16000

        Hemsida (medlem) 24000 30400

        Hemsida (öppen) 24000 24000

        Styrelseaktiviteter (medlem) 4752 6336

        Styrelseaktiviteter (öppen) 9504 12672

        Interna möten (öppen) 16000 16000

Totalt kansli 300656 213483 172362 367808

Bokföring

        Medlem 7500 6250 10500

        Öppen 7500 6250 10500

Totalt bokföring 15000 12500 20874 21000

Hyra webbutrustning

       Medlem 2500 2500

       Öppen 2500 2500

Revision 25000 25000

Försäkring 5089 4988 4988 5089

Hyra webbsida 1200 1005 1005 1200

Summering

Momspliktigt 7416 8620

Icke-momspliktigt 1598 2714

Resultat 6761 1149 -28111 8500

Obeskattade reserver 15443 15443 15443 15443

Likvida medel 42081 35320 34171 50581

Förslag på medlemskaps- och serviceavgifter 2017 Medlemsavgift Serviceavgift

>500 anställda 3500 10000

<500 anställda 1500 5500

En- eller tvåmansföretag, enskilda personer och 

institutioner vid lärosäten 950 3500



 
Medlemsorganisationens storlek 
 
(antal anställda) 

Medlemsavgift 2018 
(momsfri) 

>500 3 500 SEK 

<500 1 500 SEK 

En- eller tvåmansföretag, enskilda personer och institutioner vid 
lärosäten 

950 SEK 

Studenter 100 SEK 

3. Förslag till ändring av stadgarna 

3.1 Förslag till ändring av §4 Medlemskap 

 

Nuvarande lydelse: 
 
Föreningsmedlem antas av föreningens styrelse. 
Som medlemmar i föreningen kan anslutas 
företag, organisation eller privatpersoner och 
studenter med intresse för och behov av 
utveckling då det gäller frågor inom säkerhet, 
risk, arbetsmiljö och säkerhetskultur. 
 
Varje medlem utser en ansvarig 
medlemsrepresentant samt en eller flera 
kontaktmän. 
 
Föreningsavgift utgår för kalenderår med av 
föreningsstämma fastställt belopp. 
 
Föreningsavgiften ska betalas senast den 30 maj 
varje år för att föreningsmedlem skall äga 
rösträtt vid föreningsstämma. 
 
Varje medlem har vid föreningsstämma en röst. 
Genom fullmakt ska medlem kunna rösta för 
ytterligare högst en medlem, dock må rösträtt 
enligt fullmakt kunna utövas av medlem inom 
koncern för koncernens samtliga medlemmar. 

Föreslagen lydelse: 
 
Föreningsmedlem antas av föreningens styrelse. 
Som medlemmar i föreningen kan anslutas 
företag, organisationer och studenter (enskilda 
personer) med intresse för säkerhetskultur, 
säkerhet, risk, human factors och arbetsmiljö. 
 
Varje medlem utser en ansvarig 
medlemsrepresentant samt en eller flera 
kontaktmän.  
 
Föreningsavgift utgår för kalenderår och utgörs 
av en medlemsavgift som är momsfri och en 
serviceavgift som är exkl. moms. 
Medlemsavgiftens fastställda belopp beslutas 
av föreningsstämman. Serviceavgiften beslutas 
av styrelsen.  
 
Föreningsavgiften ska betalas senast den 30 
maj varje år för att föreningsmedlem skall äga 
rösträtt vid föreningsstämma. 
 
Varje medlem som tillhör ett företag eller en 
organisation har vid föreningsstämma en röst. 
Studenter (enskilda personer) äger ej rösträtt. 
Genom fullmakt ska medlem kunna rösta för 
ytterligare högst en medlem, dock må rösträtt 
enligt fullmakt kunna utövas av medlem inom 
koncern för koncernens samtliga medlemmar. 



 
3.2 Förslag till ändring av § 5 Föreningens styrelse 

 

Nuvarande lydelse: 
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Solna och bestå av 
högst sex och lägst tre ledamöter valda för en 
period av ett eller två år och varav en är 
ordförande. På den föreningsstämma där 
ledamoten väljs beslutas också om perioden blir 
ett eller två år. En av ledamöterna utses av 
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse 
(Stiftelsen). Övriga styrelseledamöter utses av 
föreningsmedlemmarna vid ordinarie 
föreningsstämma. Den av Stiftelsen utsedda 
styrelseledamoten ska tillika vara styrelsens 
sekreterare och sköta kansliet tillsammans med 
lokala kontaktpersoner. 
 
Föreningsmedlemmarna utser vid ordinarie 
föreningsstämma ordförande i styrelsen. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande. 
 
Föreningens sekretariat sköts av Stiftelsen eller 
av den Stiftelsen beslutar 

Föreslagen lydelse: 
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Solna och bestå av 
högst sex och lägst tre ledamöter valda för en 
mandatperiod av ett eller två år och varav en är 
ordförande. Styrelsen ska också bestå av en 
suppleant. På den föreningsstämma där 
ledamoten/suppleanten väljs beslutas också om 
mandatperioden blir ett eller två år. 
Styrelseledamöter/suppleant utses av 
föreningsmedlemmarna vid ordinarie 
föreningsstämma. 
 
Föreningsmedlemmarna utser vid ordinarie 
föreningsstämma ordförande i styrelsen. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och 
sekreterare. Föreningens sekretariat sköts av 
styrelsen eller av den styrelsen beslutar. 
Styrelsen utser inom eller utom sig 
ekonomiansvarig. 
 
Avgår vald styrelseledamot före mandattidens 
utgång inträder suppleant som styrelseledamot 
för tiden till och med nästkommande 
föreningsstämma. 

3.3 Förslag till ändring av § 7 Valberedning 

 

Nuvarande lydelse: 
 
Föreningen ska ha en valberedning bestående 
av tre personer, varav en utses av Stiftelsen och 
de andra vid ordinarie föreningsstämma. 
Valberedningens uppgift ska vara att till 
nästkommande ordinarie föreningsstämma 
framlägga förslag till val av styrelseledamöter. 

Föreslagen lydelse: 
 
Föreningen ska ha en valberedning bestående 
av tre personer som utses vid ordinarie 
föreningsstämma. 
Valberedningens uppgift ska vara att till 
nästkommande ordinarie föreningsstämma 
framlägga förslag till val av styrelseledamöter. 
 
Valberedningen ska även framlägga förslag på 
revisor att väljas för en tid av ett år. 



 
3.4 Förslag till ändring av § 8 Förvaltning av föreningens medel 

 

Nuvarande lydelse: 
 
Stiftelsen ska förvalta föreningens medel och 
därvid åstadkomma största möjliga avkastning. 

Föreslagen lydelse: 
 
Styrelsen ska förvalta föreningens medel och 
därvid åstadkomma största möjliga avkastning. 

3.5 Förslag till ändring av § 9 Räkenskaper 

 

Nuvarande lydelse: 
 
Föreningens verksamhetsår är kalenderår. 
Föreningens räkenskaper och 
medelsredovisning sköts av Stiftelsen eller av 
den Stiftelsen beslutar och revision sker genom 
Stiftelsens revisorer. 

Föreslagen lydelse: 
 
Föreningens verksamhetsår är kalenderår. 
Föreningens räkenskaper och 
medelsredovisning sköts av ekonomiansvarig 
eller av den styrelsen beslutar och revision sker 
genom en av ordinarie föreningsstämma utsedd 
revisor. 

3.6 Förslag till ändring av § 10 Ordinarie föreningsstämma 

 

Nuvarande lydelse: 
 
Ordinarie föreningsstämma hålls en gång 
årligen under perioden januari till april månad. 
Följande ärenden ska vid denna behandlas: 
 

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 protokollet 

7. Föredragning av 
förvaltningsberättelsen 

Föreslagen lydelse: 
 
Ordinarie föreningsstämma ska hållas en gång 
årligen inom sex månader från räkenskapsårets 
utgång. Följande ärenden ska vid denna 
behandlas: 
 

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 protokollet 



 
och 
revisionsberättelsen 

8. Fråga om fastställelse 
av balansräkningen 

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

10. Fastställande av 
föreningsavgiften för 
nästkommande 
kalenderår 

11. Val av styrelse samt 
styrelsens ordförande 

12. Val av revisorer 
13. Tillsättande av 

valberedning 
14. Övriga ärenden som i 

behörig ordning 
hänskjutits till stämman 

 
Fråga som föreningsmedlem önskar upptagen 
till behandling vid ordinarie föreningsstämma, 
ska skriftligen anmälas till styrelsen senast två 
veckor innan föreningsstämman äger rum. 

7. Föredragning av 
förvaltningsberättelsen 
och 
revisionsberättelsen 

8. Fråga om fastställelse 
av balansräkningen 

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

10. Fastställande av 
medlemsavgiften för 
nästkommande 
kalenderår 

11. Val av styrelse samt 
styrelsens ordförande 

12. Val av revisorer 
13. Tillsättande av 

valberedning 
14. Övriga ärenden som i 

behörig ordning 
hänskjutits till stämman 

 
Fråga som föreningsmedlem önskar upptagen 
till behandling vid ordinarie föreningsstämma, 
ska skriftligen anmälas till styrelsen senast två 
veckor innan föreningsstämman äger rum. 

3.7 Förslag till ändring av §15 Föreningens upplösning 

 

Nuvarande lydelse: 
 
Förslag om föreningens upplösning kan väckas 
endast vid ordinarie föreningsstämma. Beslut 
om föreningens upplösning ska fattas vid två på 
varandra följande ordinarie föreningsstämmor. 
Vid den andra av dessa föreningsstämmor ska 
minst hälften av medlemmarna vara företrädda 
och beslutet om upplösning fattas med minst 
två tredjedelar av de avgivna rösterna. 
 
Vid föreningens upplösning ska föreningens 
medel, som icke enligt styrelsens bedömande 
behövs för uppfyllande av andra förpliktelser, 
överlämnas till Stiftelsen. 

Föreslagen lydelse: 
 
Förslag om föreningens upplösning kan väckas 
endast vid ordinarie föreningsstämma. Beslut 
om föreningens upplösning ska fattas vid två på 
varandra följande ordinarie föreningsstämmor. 
Vid den andra av dessa föreningsstämmor ska 
minst hälften av medlemmarna vara företrädda 
och beslutet om upplösning fattas med minst 
två tredjedelar av de avgivna rösterna. 
 
Vid föreningens upplösning ska föreningens 
medel, som icke enligt styrelsens bedömande 
behövs för uppfyllande av andra förpliktelser, 
överlämnas till medlemmarna. 



 
4. Valberedningens förslag till val av styrelse samt styrelsens ordförande och 

revisor 

Valberedning föreslår Per Renman, som styrelseledamot och Vanesa Jakopovic, som suppleant. 

Nuvarande styrelseledamöterna Eva Charlotte Peacock (även ordförande), Fredrik Rosengren, Axel 

Wallin och Niclas Grahn valdes 2016 för en period av två år. 

Valberedningen föreslår Ernst & Young AB, med huvudansvarig Suzanne Messo som föreningens 

revisor avseende verksamhetsåret 2017. 


