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Protokoll från Sveriges Kärntekniska 
Sällskaps ordinarie föreningsstämma 2021 

Tid: 2021-03-23, kl. 16.30 till 18.00. 
Plats: Distansmöte. Via Teams och telefon. 

Bilagor:  

1. Agenda – Bilaga 1 
2. Närvarolista – Bilaga 2 
3. SKS Verksamhetsberättelse 2020 – Bilaga 3 
4. Resultaträkning 2020 – Bilaga 4 
5. Balansräkning 2020 – Bilaga 5 
6. Budget 2021 – Bilaga 6 
7. Revisionsberättelse – Bilaga 7 och bilaga 10 
8. Motion ”Stipendium för yngre generation som är aktiva i kärnkraftsdebatten” – Bilaga 8 
9. Förslag till justeringar av SKS stadga – Bilaga 9 

 

1. Stämman öppnas 

SKS ordförande Marcus Eriksson (nedan benämnd ME) hälsade alla välkomna och öppnade stämman. Närvarolistan för mötet återfinns i 
Bilaga 1. 

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 

ME och Claes-Inge Andersson valdes till ordförande respektive sekreterare vid stämman. 

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

Anders Riber Marklund och Mattias Lantz valdes att justera mötets protokoll. 

4. Fråga om stämmans behöriga utlysande 

ME redogjorde för utskick av kallelse. En kallelse till årsmöte skickades ut den 21 februari via e-post tillsammans med SKS Newsletter. 
Stämman godkände mötets utlysande. 

5. Föredragning av styrelsens berättelse 

ME föredrog verksamhetsberättelsen och gjorde även en framåtblick – bilaga 3. Stämman godkände den föredragna 
verksamhetsberättelsen. Carl Berglöf gjorde ett inlägg och förklarade att han såg positivt på att SKS fått flera inlägg publicerade i externa 
media men underströk vikten av också vara proaktiv och göra inlägg som startar en debatt och inte enbart replikera på debattinlägg. 
Styrelsen delade till fullo Carl Berglöfs åsikt. 

6. Föredragning av bokslut och revisionsberättelse 

SKS kassör, Petty Cartemo, föredrog den ekonomiska redovisningen och redogjorde för revisionsberättelsen – bilaga 4 och 5. 
Revisionsberättelsen föredrogs av Magnus Kjellander och han rekommenderade stämman att fastslå balansräkningen och resultaträkningen 
och bevilja styrelsen ansvarsfrihet – bilaga 7. Magnus lämnade även skriftligt några synpunkt angående resultatet av SKS verksamhet 2020 
– bilaga 10. SKS styrelse har diskuterat frågan och avser att göra ytterligare satsningar under 2021 vilket framgår bland annat av budget för 
2021 – bilaga 6 – samt satsning enligt motion – bilaga 8. Stämman lämnade sitt bifall till detta. 
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7. Fastställande av resultaträkning och balansräkningen och beslut i 
fråga om föreningens vinst eller förlust 

Stämman fastställde balansräkningen och beslöt att vinsten överförs i löpande räkning. 

8. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

9. Budget för 2021 och fastställande av årsavgift 

Budgetförslag för 2021 presenterades – bilaga 6. Stämman hade ingen ytterligare syn på den föredragna verksamhetsberättelsen eller det 
presenterade budgetförslaget.

Stämman beslutade att fastställa årsavgiften för 2021 till 250 SEK för ordinarie medlemmar, ingen avgift för YG-medlemmar första året samt 
avgiftsfritt för studenter och hedersmedlemmar. Medlemsavgiften för stödjande företag fastställdes till 10 000 SEK. 

10. Behandling av övriga från styrelsen hänskjutna frågor  

- a. Två stipendier: 
o 1) till yngre generation som är aktiva i kärnkraftsdebatten 
o 2) till en medlem (alla åldrar) som skriver en opinionsbildande artikel – bilaga 8. Stämman tillstyrkte motionen. 

- b. Förslag till ändringar av SKS stadgar – bilaga 9. Stämman hade några smärre justeringar i förslaget till stadgeändring vilka 
infördes i dokumentet vid mötet och därefter godkändes förslaget till ändringar i SKS stadgar. 

11. Val av ordförande för en tid av ett år 

Carl Berglöf, sammankallande för valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag till ny styrelse. 

Stämman valde enhälligt Ulrika Wretås till sällskapets ordförande för verksamhetsåret 2021. 

12. Val av styrelseledamöter 

Kvarstående i styrelsen (ytterligare ett år): 
Petty Cartemo Thea Lyseid Authen och Simon Wakter fortsätter i styrelsen enligt stämmobeslut från 2020.

Lämnar styrelsen. 
Marcus Eriksson och Michael Klein. 

Stämman beslöt omval på följande för en period om två år: 
Claes-Inge Andersson, Anders Riber Marklund och Lukasz Sokolowski 

Nyval av styrelseledamot (för en tid om 2 år). 
Fredrik Dehlin och Claes Andersson. 

13. Val av suppleanter för en tid av ett år 

Nyval av suppleant (för en tid om 1 år).  
Erika Carlbaum 

Omval av suppleant (för en tid om 1 år). 
Jari Toivanen  

Medskick från årets valberedning angående funktion vice ordförande 
För att säkra möjligheten att hitta framtida ordföranden och för att underlätta för kommande valberedningar föreslog valberedningen att den 
kommande styrelsen överväger att införa posten vice ordförande i styrelsen. Syftet med förslaget är att förbereda en person på att, så 
småningom, ta över som ordförande för föreningen. Det skulle dock inte utesluta att någon annan väljs av kommande stämmor som 
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ordförande eller att kommande valberedningar begränsas till att välja den vice ordföranden som sin ordförandekandidat. Även med en vice 
ordförande hålls valet av ordförande öppet, men det finns fördelar med att åtminstone en person är beredd på att axla ordförandeskapet när 
den sittande ordföranden träder av. Med en sådan hantering kan kommande valberedning fokusera på att hitta vice ordföranden, samtidigt 
som möjligheten att säkra en god ordförande ökar. 

Styrelsen kommer att hantera frågan vid nästkommande styrelsemöte. 

14. Val av en revisor jämte en suppleant för denne för en tid av ett år 

Stämman valde Magnus Kjellander (omval) till revisor och Ingrid Thune till revisorssuppleant (nyval). 

15. Val av valberedning 

Styrelsens förslag till valberedning: 

Marcus Eriksson, sammankallande, Carl Berglöf och Michael Klein. 

Stämman beslutade att tillstyrka styrelsens förslag till valberedning, mandattid ett år. 

16. Övriga frågor 

ME tackade å styrelsens vägnar Michael Klein för mycket gott och aktivt arbete genom åren. Han har starkt bidragit till att utveckla SKS på 
ett positivt sätt. 

Stämman tackade å hela SKS vägnar Marcus Eriksson som lämnar styrelsen efter sex år varav de senaste två åren som ordförande. 
Marcus har på ett förtjänstfullt lett styrelsearbetet som har gjort att SKS positioner flyttats framåt markant vilket på ett bra sätt sammanfattas 
av Verksamhetsberättelsen för 2020. 

17. Mötet avslutas 

ME tackade deltagarna som ställt upp vid årsmötet trots de något udda förutsättningarna på grund av konsekvenserna av Coronaviruset 
och förklarade mötet avslutat. 

 

_______________________  ______________________ 

Marcus Eriksson, ordf.  Claes-Inge Andersson, sekr 

 

Justeras    Justeras 

 

 

_______________________  _____________________ 

Anders Riber Marklund   Mattias Lantz 

  

Marcus 
Eriksson

Elektroniskt undertecknad 
av Marcus Eriksson 
Datum: 2021.03.25 
14:00:53 +01'00'

Claes-Inge 
Andersson

Elektroniskt undertecknad 
av Claes-Inge Andersson 
Datum: 2021.03.27 
11:30:36 +01'00'

Anders Riber 
Marklund

Digitally signed by Anders 
Riber Marklund 
Date: 2021.03.29 
09:12:29 +02'00'
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Bilaga 1 – Agenda 

Agenda  
1. Stämman öppnas 
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll 
4. Fråga om mötets behöriga utlysande 
5. Föredragning av SKS Verksamhetsberättelse 2020 inkl. framåtblick 
6. Föredragning av bokslut samt revisionsberättelse 
7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen och beslut i fråga om föreningens vinst eller förlust 
8. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Budget för 2021 samt fastställande av årsavgift 
10. Behandling av övriga från styrelsen hänskjutna frågor
 a. Stipendium till yngre generation som är aktiva i kärnkraftsdebatten 
 b. Förslag till ändringar av SKS stadgar 
11. Val av ordförande för en tid av ett år 
12. Val av styrelseledamöter 
13. Val av suppleanter för en tid av ett år 
14. Val av en revisor jämte en suppleant för denne 
15. Val av valberedning 
16. Övriga frågor 
17. Mötet avslutas 
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Bilaga 2 – Närvarolista SKS AÅ rsmöte 
Tid: 2021-03-23, kl. 16.30 - 18 

Plats: Distansmöte. Via Teams och telefon 

Inget fysisk möte ägde rum på grund av rådande pandemi. Allt deltagande ägde rum på distans, via Teams och telefon. 

Namn på deltagare via Skype och telefon 
1. Marcus Eriksson 
2. Lukasz Sokolowski 
3. Trygve Engelbert 
4. Fredrik Dehlin 
5. Elisabeth Blom 
6. Ingrid Thune 
7. Claes-Inge Andersson 
8. Cheuk Lau 
9. Linda Bergkvist 
10. Sven-Olof Palm 
11. Simon Wakter 
12. Mattias Lantz 
13. Gunnar Wikmark 
14. Ulrika Wretås 
15. Claes Andersson 
16. Carl Berglöf 
17. Michael Klein 
18. Merja Pukari 
19. Magnus Kjellander 
20. Erika Carlbaum 
21. Petty Cartemo 
22. Jari Toivanen 
23. Anders Riber Marklund 
24. Dag Djursing 

 


