
Protokoll  -  Föreningsstämma

Säkerhetskulturnätverket  2017

Datum:  2017-04-24

Plats:  ÅF-huset,  Frösundaleden  2A,  Stockholm

Närvarande:  Fredrik  Rosengren  (Rosengren  EHS Consulting),  Niclas  Grahn  (ÅF),  Maria

Aspelin  (ÅF),  Axel  Wallin  (Skanska),  Barbro  Kinnunen  (Westinghouse),  Eva Charlotte

Peacock  (Tolemac  Consulting),  Per Renman  (Boliden),  Regina  Scheer  (Vattenfall),  Sixten

Nolfö  (Transportstyrelsen),  Inger  Engström  (TransportstyreIsen)

% I Val av ordförande  vid  stämman
Barbro  Kinnunen  valdes  till  ordförande.

% 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.

En felskrivning  i beslutsunderlaget  fanns  avseende  budgeten  som  avsåg  2018  och  inte

2017.  Budgeten  för  2018  byggde  vidare  på nedanstående  fördelning  av de olika

medlemskategorierna  (siffor  inom  parantes  var  de siffror  som  angavs  i det  delgivna

beslutsunderlaget)  :

>500  anställda:  23 st (18  st)

< 500  anställda:  1l  st (10  st)

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

3 st (3 st)

En önskan  från  stämman  till  kommande  föreningsstämmor  var  att  årsredovisning  och

förslag  på beslutsunderlag  delges  på medlemsdelen  av hemsidan  för  enkel  åtkomst.

% 4 Dagordning
Stämman  godkände  dagordningen.

% 5 Justering  av röstlängden

% 6 Val av två  justeringsmän  att  jämte  stämmans  ordförande
justera  protokollet
Fredrik  Rosengren  och  Eva Charlotte  Peacock  valdes  till  justeringsmän.
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% 7 Föredragning  av förvaItningsberätteIsen  och
revisionsberättelsen

Sekretariatet  (Niclas  Grahn)  presenterade  förvaItningsberättelsen  och

revisionsberättelsen.  Stämman  godkände  förvaltningsberättelsen  och

revisionsberättelsen  med  de ändringar  som  uppkom  vid  stämma  (felskrivning  under

rubriken  3.1;  ändring  från  "vald  till  föreningsstämma  2017"  till  "vald  till  föreningsstämma

2018").

% 8 Fråga  om fastställelse  av balansräkningen
Sekretariatet  (Niclas  Grahn)  gick  igenom  balans-  och  resultaträkningen  fe5r

verksamhetsåret  2016.  Stämman  godkände  fastställandet  av balansräkningen.

% 9 Fråga  om ansvarsfrihet  för  styrelseledamöterna  för  den
tid  som  redovisningen  omfattar

Stämman  gav  styrelseledamöterna  ansvarsfrihet  för  årsredovisningen  för  år  2016  i

enlighet  med  revisorberättelsen.

% IO Fastställande  av medlemsavgiften  för  nästkommande
kalenderår

Sekretariatet  (Niclas  Grahn)  presenterade  styrelsens  förslag  till  budget  för  2018  (i

relation  till tidigare  och 2017 års budget/utfall),  baserat  på sex arrangemang  och
följande  fördelning  av medlemmar:

>500  anställda:  23 st

< 500  anställda:  1l  st

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

3 st

Budgeten  för  2018  utgick  från  följande  medlems-  och  serviceavgifter:

MedIemsorganisationens  storlek

(antal  anställda)

Medlemsavgift

2018  (momsfri)

Serviceavgift  2018

(exkl.  moms)

>500 3 500  SEK 10  000  SEK

<500 1500  SEK 5 500  SEK

En-  eller  tvåmansföretag,  enskilda

personer  och  institutioner  vid  lärosäten

950  SEK 3 500  SEK

För  att  även  möjliggöra  för  studenter  att  gå med  i föreningen  föreslog  styrelsen  en

separat  och  symbolisk  medlemsavgift  på 100  SEK  för  denna  grupp.  På grund  av

osäkerheten  i antalet  (och  det  lilla  påverkan)  hos  denna  grupp  i jämförelse  med  de andra

medIemskategorierna,  ingår  de inte  i budgeten  för  2018.

Förutom  den  nytillkomna  kategorin  för  studenter  föreslog  styrelsen  att  medlems-  och

serviceavgiften  blir  densamma  som  för  2017.  Styrelsen  kommer  för  övrigt  jobba  för  att

serviceavgiften  inte  höjs  ytterligare.

Stämman  fastslog  budgeten  för  2018.



% II  Justering  av stadgar
I föreningens  tidigare  stadgar  återfanns  flertalet  skrivningar  som  avsåg

Ångpanneföreningens  Forskningsstiftelse  (Stiftelsen).  Stiftelsen  meddelande  styrelsen  i

slutet  av  februari  2017  att  stiftelsen  inte  längre  kan  ha engagemang  i ideella  föreningar,

eftersom  detta  kan  påverka  stiftelsens  skattefrihet.

Majoriteten  av  stadgeändringarna  är  därför  kopplade  till  att  skriva  bort  Stiftelsen  ur

stadgarna,  och  att  i de flesta  fallen  istället  ersätta  Stiftelsen  med styrelsen/medlemmar.
Stiftelsen  stod  exempelvis  för  val  och  kostnader  för  revison  av  föreningen,  vilket  nu har

återförts  till  att  bekostas  av  föreningen  själv  och  att  föreningens  revisor  väljs  av

stämman  varje  år.

Andra  skäl  till  stadgeändringar  har  varit  att  göra  dagordningen  till  föreningsstämman

tydligare  och  att  denna  även  innehåller  punkter  för  budget  och  verksamhetsplan,  samt

att  förtydliga  att  medlemskap  för  enskilda  studenter  inte  innebär  rösträtt  på stämman.

Stadgarna  beslutades  av stämman  att  ändras  enligt  fö5ande:

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.

Beslutad  lydelse:

Föreningsmedlem  antas  av  föreningens

styrelse.  Som  medlemmar  i föreningen  kan

anslutas  företag,  organisationer  och

studenter  (enskilda  personer)  med  intresse

fi5r  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.  Medlems-  och  serviceavgiftens

fastställda  belopp  beslutas  av

föreningsstämman.

Föreningsavgiften  ska  betalas  senast  den

30  maj  varje  år  fi5r  att  föreningsmedlem

skall  äga  rösträtt  vid  föreningsstämma.

Varje  medlem  som  tillhör  ett  företag  eller

en organisation  har  vid  fe5reningsstämma

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.
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fi 4 Medlemskap



fi 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).  Ovriga  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

Beslutad  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.

StyrelseledarrR5ter/suppleant  utses  av

föreningsmedlemmarna  vid  ordinarie

fi5reningsstämma.  Pä den  föreningsstämma

där  Iedamoten/suppleanten  väljs  beslutas
också  om  mandatperioden  blir  ett  eller  två

år.

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  fr'r  tiden  till  och  med

nästkommande  fe5reningsstämma.

fi 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.

Beslutad  lydelse:

Föreningen  ska  ha  en valberedning

bestående  av  två  personer  som  utses  vid

ordinarie  föreningsstämma.

Valberedningens  uppgift  ska  vara  att  till

nästkommande  ordinarie  föreningsstämma

framlägga  förslag  till  val  av

styre1se1edarm5ter.

Valberedningen  ska  även  framlägga  förslag

på revisor  aft  vä4jas för  en tid  av ett  år.

fi 8 Förvaltning  av föreningens  medel

Nuvarande  lydelse:

Stiftelsen  ska  förvalta  föreningens  medel

och  därvid  åstadkomma  största  möjliga

avkastning.

Beslutad  lydelse:

Styrelsen  ska  förvalta  föreningens  medel

och  därvid  åstadkomma  största  möjliga

avkastning.

fi 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.

Beslutad  lydelse:

R5reningens  verksamhetsår  är  kalenderår.

Fe5reningens  räkenskaper  och

medelsredovisning  sköts  av

ekonomiansvarig  eller  av  den  styrelsen

beslutar  och  revision  sker  genom  en  av

ordinarie  föreningsstämma  utsedd  revisor.

fi 10  0rdinarie  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

förvaItningsberättelse

n 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.Ti11sättande  av

valberedning

14.  Ovriga  ärenden  som  i

behörig  ordning

Beslutad  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

re5st1ängden

6.  Val  av  två

justeringsmän  att

jämte  stämmans

ordförande  justera

protokollet

7.  Föredragning  av

förvaItningsberättelse

n

8.  Fråga  om  fastställelse

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

kalenderär

13.  Val  av  styrelse  samt
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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.

styrelsens  ordfi5rande

14.  Val  av  revisorer

15.  Tillsättande  av

valberedning

1  6. Övriga  ärenden  som  i

behörig  ordning

hänskjutits  till

stämman

Fråga  som  fr'reningsmedlem  önskar

upptagen  till  behandling  vid  ordinarie

fi5reningsstämma,  ska  skriftligen  anmälas

till  styrelsen  senast  två  veckor  innan

fi5reningsstämman  äger  rum.

fi 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

fö5ande  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.

Beslutad  lydelse:

Förslag  om  föreningens  uppH5sning  kan

väckas  endast  vid  ordinarie

fi5reningsstämma.  Beslut  om  fi'reningens

upplösning  ska  fattas  vid  två  på  varandra

följande  ordinarie  föreningsstämmor.  Vid

den  andra  av  dessa  föreningsstämmor  ska

minst  hälften  av  medlemmarna  vara

fi5reträdda  och  beslutet  om  uppR5sning

fattas  med  minst  två  tredjedelar  av  de

avgivna  rösterna.

Vid  föreningens  upplösning  ska  fi5reningens

medel,  som  icke  enligt  styrelsens

bedömande  behövs  för  uppfyllande  av

andra  förpliktelser,  överlämnas  till

medlemmarna.

% 12  Val av styrelse  samt  styrelsens  ordförande
Nuvarande  styrelseledamöterna  Eva  Charlotte  Peacock  (även  ordförande),  Fredrik

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

Valberedningen,  bestående  av  Barbro  Kinnunen  och  Maria  Aspelin,  presenterade  Per

Renman  som  förslag  till  en ytterligare  styrelseledamot  och  Vanesa  Jakopovic,  som

suppleant.

Stämman  godkände  valberedningens  förslag.  Per  Renman  valdes  för  en period  av  två år
och  Vanesa  Jakopovic  valdes  för  en period  av  ett  år.

Till  föreningsstämman  2018  ska  valperioderna  för  styrelseledamöterna  väljas  så att  ett

överlapp  hela  tiden  finns,  dvs.  att  styrelsen  i sin  helhet  inte  kan  bytas  ut  vid  en

föreningsstämma.



% 13  Val  av revisor
Valberedningen  föreslog  Ernst  & Young  AB, med  huvudansvarig  Suzanne  Messo  som

föreningens  revisor  avseende  verksamhetsåret  2017.

Stämman  godkände  valberedningens  förslag.

% 14  Tillsättande  av valberedning
Maria  Aspelin  och Barbro  Kinnunen  valdes  att  ingå  i valberedningen.

% 15  Övriga  ärenden  som  ibehörig  ordning  hänskjutits  till
stämman

Inga  övriga  ärenden  har  inkommit  till  föreningsstämman.



% 16  Mötet  avslutas
Ordföranden  förklarade  stämman  avslutad.

Mötesordförande

Barbro  Kinnunön

'Mötessekre,tfra re
Niclas  Grahn

Justerare

Eva Charlotte  Peacock

Justerare

Fredrik  Roseng  n


