
Protokoll från Sveriges Kärntekniska
Sällskaps årsmöte 20Ls
Tid: 2015-03-20, kl. 14.30

Plats: Forsmark kärnkraftverk, Havsörnen, lnfocenter

Bilaga 1: Mötesdeltagare

1. Arsmötet öppnas

SKS ordf. Carl Serglöf (nedan benämnd CB) hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

CB och Cheuk Lau valdes till ordförande respektive sekreterare för mötet.

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Joakim Myller och Johan Danielsson valdes att justera mötets protokoll.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

CB redogjorde för utskick av kallelse vilket utfördes i god tid innan årsmötet. Breven blev stämplade den 4

mars. En kallelse skickades även per epost den 20 februari. Enligt stadgarna skall kallelsen skickas senast

två veckor innan årsmötet. Stämman godkände mötets utlysande.

5. Föredragning av styrelsens berättelse

CB föredrog verksamhetsberättelsen. Stämman godkände den föredragna verksamhetsberättelsen.

6. Föredragning av bokslut och revisionsberättelse

SKS kassör Gustav Dominicus föredrog den ekonomiska redovisningen och redogjorde för

revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen av Magnus Kjellander tillstyrker att stämman fastställer

resultaträkn ingen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Synpunkter Jrån mötesdeltagare angående bokslut

. Rekommendera lättare och billigare version av bokföringsprogram.

. Lösa ut skatteskulden på 36 kr.

7. Fastställande av balansräkningen och beslut i fråga om föreningens
vinst eller förlust

Stämman fastställde balansräkningen och beslöt att vinsten överförs i löpande räkning.
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8. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. Verksamhet och budget för 2015 och fastställande av årsavgift

CB hänvisade till den verksamhetsplan som utgjort basen för 2AM års verksamhet, men som även tar ut

riktningen för de närmast kommande åren. Budgeten presenterades av Gustav Dominicus. Stämman

godkände att verksamheten för det kommande året tar förra årets verksamhet som utgångspunkt med

anvisad budget.

Stämman beslutade att fastställa årsavgiften för 2015 till 250 SEK för ordinarie medlemmar samt ingen avgift

för YG-n:edlemmar första året.

Förslag till prioriterade fokusområde under 2015 utöver verksamhetsplanen kap. 9

. Utveckla samarbete med systerorganisationerna

o Öka marknadsföring och profilering på SKS

. Öka medlemsantal

. Sänka medlemsåldern

o Öka andel kvinnliga medlemmar

r Förstärka kärntekniken och lyfta kärnteknikdebatten

o Öka det ekonomiska stödet. Ringhals, OKG, SKB bör vara betalande företagsmedlem.

. Fler tjejer till teknikutbildningar

10. Behandling av övriga från styrelsen hänskjutna frågor
Stämman beslutade att mottagarna av SKS Hederspris 2015, Cnut Sundqvist och Erland fenerz, upptas som

hedersmedlemmar i Sveriges Kärntekniska Sällskap. Cnut och Erland gav ett tacktal.

11. Val av ordförande för en tid av ett år

lngrid Thune var valberednings utsedda ombud och redogjorde valberedningens förslag på ny styrelse.

Stämman vatde Carl Berglöf till sällskapets ordförande under 2015.

12. Val av styrelseledamöter för en tid av två år

Ärsmötet beslöt om:

omval av Lars Thuring.

nyval av Martin Andersson, Michael Äkman och Pascale Sotto Vangeli.

Kvarstående i styrelsen i yfterligare eft år är Sofia Nilsson och Cheuk Lau.

Fredrik Vitabäck har valt att ställa sin plats i styrelsen till förfogande.
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Avgående styrelseledamöter Daniel Westlön och Gustav Dominicus.

13. Val av suppleanter för en tid av ett år
Marcus Eriksson, Johan Kilander och Jenny Rosdahl valdes som suppleanter.

14. Val av en revisor jämte en suppleant för denne

Ärsmötet valde Magnus Kjellander (nyval) till revisor och Hans Henriksson till revisorsuppleant.

15. Val av valberedning

Ärsmötet beslutade att välja Daniel Westlön (samnankallande) och Alf Lindfors till valberedning.

16. övriga frågor
lnga övriga frågor fanns att behandla.

17. Mötet avslutas

CB tackade stämman för deltagandet under dagen och förklarade mötet som avslutat.

Cheuk Lau, sekr

Justeras Justeras

Joakim Myller Johan Danielsson
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