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Dagordning  -  Föreningsstämma

Säkerhetskulturnätverket

Datcim:  2018-05-21

Plats:  ÅF, Frösundaleden  2A

Närvarande:  Per Renman  (Boliden),  Eva Charlotte  Peacock  (Tolemac

Consulting),  Fredrik  Rosengren  (Rosengren  EHS Consulting),  Anna

Gruffman  (Bonava),  Niclas  Grahn  (ÅF), Maria  Aspelin  (ÅF), Barbro

Kinnunen  (Westinghouse),  Cecilia  Lindmark  (Vattenfall),  Axel  Wallin

(Skanska,  åhörare)

1.  Val av ordförande  vid stämman

2.  Val  av  sekreterare  vid  stämman

3. Fråga om stämman  blivit  forme1lt  sammankallad

4.  Dagordning

5.  Justering  av  röstlängden

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

7. Föredragning  av förva1tningsberättelsen

8. Fråga om faststä1lelse  av balansräkningen

9.  Föredragning  av  revisionsberättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet  för  styrelse1edamöterna  för  den tid redovisningen

omfattar

11.  Genomgång  av  nästkommande  kalenderårs  budget  och verksamhetsplan

12. Faststä1lande av medlems-  och serviceavgiften  för  nästkommande  kalenderår

13.  Justering  av  stadgar

14. Val av styrelse  samt  styrelsens ordförande

15.  Val  av  revisorer

16.  Tillsättande  av  valberedning

17.  Övriga ärenden  somibehörig  ordning  hänskjutits  tillstämman

Fredrik  Rosengren  valdes  till  ordförande  för  stämman.
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% 2 Val av sekreterare  vid stämman

Niclas  Grahn  valdes  till  sekreterare.

% 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  på stämman.

% 4 Dagordning

Stämman  godkände  dagordningen.

% 5 Justering  av röstlängden

Röstlängden  signerades  av mötets  deltagare  på plats.  Axel  Wallin  medverkade  via Skype

såsom  åhörare  och  fanns  inte  med  på röstlängden.

% 6 Val av två  justeringsmän  att

jämte  stämmans  ordförande  justera

protokollet

Eva Charlotte  Peacock  och  Per  Renman  valdes  till  justeringsmän.

2 SAKU E:i:::



m

SÄKU
Säkerhets

Kultur

Neitverket

% 7 Föredragning  av

förvaltningsberätteIsen  och

revisionsberättelsen

Sekretariatet  (Niclas  Grahn)  presenterade  förvaltningsberätteIsen  och Johanna  Andersson,

ÅF AB (som  sköter  bokföringen  åt föreningen  via kansliet)  presenterade  revisionsberätteIsen

inklusive  föreningens  balans-  och resultaträkning.

% 8 Fråga om fastställelse  av

balansräkningen

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.

De styrelseledamöter  som  åsyftas  är de som  skrivit  på årsredovisningen  avseende

räkenskapsåret  2017,  dvs. följande  personer:  Fredrik  Rosengren,  Per Renman,  Eva Charlotte

Peacock,  Axel  Wallin  och Niclas  Grahn.

En fråga  uppkom  på stämman  om situationen  att  styrelsesammansättning  kan ändras  i och

med  stämman  och att  detta  inträffar  en bit  in i räkenskapsåret,  dvs. det  kan finnas  "två

styrelser"  som  fattat  beslut  under  samma  räkenskapsår. l <f: ,',..,,7
Föreningens  revisor  Susanne  Mezzo  har  via mejl  svarat  att  styrelsen  som väljs  på dagens

stämma  uttalar  man  sig om nästkommande  år, och det är endast "en  styrelse" som beviJas

ansvarsfrihet,  dvs. den  som  skrivit  på årsredovisningen.  Eftersom  styrelsen  kan förändras

under  räkenskapsåret  i och med  stämman  är det  viktigt  att  veta  vilka  av ledamöterna  eller

vilken  styrelse  som  varit  med  och fattat  diverse  beslut.  Därav  är det  viktigt  att  föra

styrelseprotokoll  och notera  vilka  som  varit  närvarande.  Skulle  någon  ledamot  ha annan

åsikt  i en fråga,  dvs. att  det  finns  delade  meningar  och man  väljer  att  följa  majoritetens
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beslut  bör  detta  framgå  av protokollen  för  att  i ett  senare  skede  kunna  avgöra  vem  som  varit

med  och  fattat  vissa  beslut.

Samtliga  styrelsemöten  protokollförs  och  ifall  något  beslut  inte  fattas  enhälligt  av styrelsen

kommer  detta  att  tydliggöras  i protokollen  (situationen  har  hittills  aldrig  inträffat  under

föreningens  livstid).

% IO Fråga om ansvarsfrihet  för

styrelseledamöterna  för  den  tid  som

redovisningen  omfattar

Stämman  gav  styrelseledamöterna  ansvarsfrihet  för  årsredovisningen  avseende  år 2017 i

enlighet  med  revisorberättelsen.

% Il  Genomgång  av nästkommande

kalenderårs  budget  och

verksamhetsplan

Niclas  Grahn  presenterade  föreningens  verksamhetsplan  avseende  2019.

Därefter  presenterades  föreningsbudget  för  2019.

Presenterad  budget  byggde  följande  fördelning  av medlemmar:

>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 samma  antaganden  om  service-  och  medlemsavgifter  som  både  2017

och  2018  och  utgår  från  fem  arrangemang  och  anknyter  till  verksamhetsplanen  2019.
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% 12 Fastställande  av medlems-  och

serviceavgiften  för  nästkommande

kalenderår

Styrelsen  föreslog  för  verksamhetsåret  2019  att  samma  medlems-  och  serviceavgifter  som

gällt  för  2017  och  2018  antas  enligt  tabell  nedan.

Medlemsorganisationens  storlek

(antal  anställda)

Medlemsavgift

2019  (momsfri)

Serviceavgift  2019

(exkl.  moms)

>500 3 500  SEK 10  000

<500 1500  SEK 5 500

En-  eller  tvåmansföretag,  enskilda

personer  och  institutioner  vid  lärosäten

950  SEK 3 500

Studenter 100  SEK 100  SEK

Stämman  fastslog  styrelsens  förslag  enligt  ovan.

% 13 Justering  av stadgar

I föreningens  tidigare  stadgar  angavs  det  datum  för  när  förvaltningsberätteIsen  etc.  skulle

lämnas  till  revisorerna  samt  när  revisorerna  skulle  lämna  revisionsberättelse.  För  att  få mer

flexibilitet  föreslås  två  stadgeändringar  som  tar  bort  datumen.

Som  en möjighet  till  att  fler  även  ska kunna  ingå  i styrelsen  föreslås  också  att  antalet  möjiga

styrelseledamöter  höjs  från  sex  till  åtta.

Föreslagna  justeringar  är markerade  med  grönt  nedan.

13.1  Förslag  till  ändring  av 95 Föreningens  styrelse

Nuvarande  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.

StyrelseIedamöter/suppIeant  utses av

Föreslagen  lydelse  [justering

färgmarkerad]:

Styrelsen  ska ha sitt  säte  i Solna  och bestå

av högst 8  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.
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föreningsmedIemmarna  vid  ordinarie

föreningsstämma.  På den  föreningsstämma

där Iedamoten/suppIeanten  väljs beslutas

också  om mandatperioden  blir  ett  eller  två

å r.

FöreningsmedIemmarna  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.

StyreIseIedamöter/suppIeant  utses av

föreningsmedlemmarna  vid  ordinarie

föreningsstämma.  På den  föreningsstämma

där ledamoten/suppleanten  väljs beslutas

också  om mandatperioden  blir  ett  eller  två

år.

FöreningsmedIemmarna  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.

13.2  Förslag  till  ändring  av 96 Styrelsens  uppgifter

6

Styrelsen  ska se till  att  på alla  sätt  främja

föreningens  ändamål  till  medlemmarnas

bästa.

*  Att  övervaka  att  verksamheten

bedrivsiöverensstämmelse  med

stadgar  och  andraivederbörlig

ordning tillkomna föreskrifter och
bes1ut
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räkenskaperna  jämte  styre1sens

protokoll  och

förvaltningsberättelsen.
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Styrelsen,  som  sammanträder  på kallelse  av

ordföranden,  är beslutsmässig  när  minst

halva  antalet  ledamöter  dock  minst  två är

närvarande.  Vid  lika  röstetal  avgör

ordförandens  röst.
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Styrelsen,  som  sammanträder  på kallelse  av

ordföranden,  är beslutsmässig  när  minst

halva  antalet  ledamöter  dock  minst  två är

närvarande.  Vid  lika röstetal  avgör

ordförandens  röst.

13.3  Förslag  till  ändring  av % 10 Revisionsberättelse

Nuvarande  lydelse:

Revisorerna  ska avlämna

Föreslagen  lydelse  [justering

färgmarkerad]:
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Stämman  godkände  justeringen  av stadgarna.

% 14  Val av styrelse  samt  styrelsens

ordförande

Vid  stämman  2017  beslutades  att  valperioderna  för  styrelseledamöterna  det  till

föreningsstämman  2018  ska väljas  så att  ett  överlapp  hela  tiden  finns,  dvs.  att  styrelsen  i sin

helhet  inte  kan  bytas  ut  vid  en föreningsstämma.

Nuvarande  ledamoten  och  ordföranden  Eva Charlotte  Peacock  avböjer  omval.

Valberedningen,  bestående  av Barbro  Kinnunen  och  Maria  Aspelin,  föreslog  nedanstående

ledamöter  till  styrelsen  och  till  firmatecknare.

Anna  Gruffman  (Bonava)

Ställer  upp  för  nyval  till  ledamot  på en period  av ett  år. Anna  är Group  Head  of  Health  &

Safety  på Bonava  och  har  varit  ordförande  i SIS TK 301  (ArbetsmiljöIedningssystem  ISO

45001  fd OHSAS  18001)  under  10  års  tid. f==,
Fredrik  Rosengren  (Rosengren  EHS Consulting)
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Ställer  upp  för  omval  till  ledamot  på en period  av ett  år.

Per  Renman  (Boliden)

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

Axel  Wallin  (Skanska)

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 ett  år.

Vanesa  Jakopovic  (ÅF)

Ställer  upp  för  omval  till  suppleant  på en period  av ett  år.

Firmatecknare

För  enskild  firmateckning  föreslås  Fredrik  Rosengren  och  Anna  Gruffman.  Firmateckning  sker

var  för  sig av de två  firmatecknarna.  Enskild  betyder  att  en eller  flera  styrelseledamöter  "var

för  sig"  kan skriva  under.

Stämman  godkände  valberedningens  förslag.

% 15 Val av revisorer

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

föreningens  revisor  avseende  verksamhetsåret  2018.

Stämman  godkände  valberedningens  förslag.

% 16  Tillsättande  av valberedning

Maria  Aspelin  och  Barbro  Kinnunen  att  ingå  i valberedningen  för  2019  års stämma.

17  0vriga  ärenden  som  i behörig

ordning  hänskjutits  till  stämman

Inga  övriga  ärenden  har  inkommit  till  föreningsstämman.
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% 18 Mötet  avslutas

Mötet  förklarades  avslutat.

Mötesordförande Justerare

Fredrik  Rosengren Per Renman
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Mötessekreterare Justerare

Niclas  Grahn Eva Charlotte  Peacock
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