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Protokoll fört vid årsmötet den 27 mars 2018_rev. 3 

 
Plats: Vår möteslokal på Flottiljgatan 61, Västerås (Ariadne Engineering AB:s kurslokal). 

 
 

§1 Ordförande Arne Gustafsson hälsade 22 medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Arne Gustafsson redogjorde för kallelser till årsmötet, utsänt via AFI-bladet.pdf nr 107 den 6 mars  

(tre veckor före mötet), via e-post till medlemmarna den 14 mars samt nytt AFI-blad.pdf nr 108 den 21 mars. 

Mötet förklarades behörigen utlyst. 

 

§3 Bengt Lönnerberg hade gjort en PowerPoint-presentation med dagordningen, rikligt illustrerad med 

humoristiska teckningar av Storm P. Presentationen visades via dataprojektor på den stora duken.  

Nästa punkt som visades var val av ordförande för mötet. Vidtalad var Bengt Lönnerberg. Han valdes 

enhälligt. 

 

§4 Till sekreterare för mötet valdes Arne Gustafsson.  

 

§5 Den föreslagna dagordningen för mötet som presenterades i Bengts Powerpoint-dokument godkändes. 

 

§6 Till justeringsmän, att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet, samt rösträknare, valdes  

Ivar Sagli och Stig Nohlert. 

 

§ 7 Några fullmakter förelåg inte. 

 

§ 8 Mötet beslöt att röstlängden utgjordes av närvarolistan. 

 

§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året presenterades i form av några utlagda kopior på den 

fullständiga rapporten, men även i kortfattad form i PowerPointpresentationen. Mötesordföranden gick igenom 

rapporten.  

Sammanfattning: 

Vid slutet av 2017 hade AFI 81 medlemmar. 

Inga stipendier delades ut för verksamhetsåret 2016. 

Årsmötet hölls den 28 mars 2017. 

Åtta AFI-blad i pdf-format har distribuerats per e-post under året, med Arne Gustafsson som redaktör. 

Vi har haft två Idébanksuppdrag åt ABB Corporate Research. 

Vi har lyssnat på föredrag om att mäta rum, om grannfirman Ariadne, om Hök Instrument AB, om framtidens el av 

ABB CR, om ridsports-uppfinningar och ALMI-kontakter av SKAPA-pristagare, om Flygmuséet och om Q-tagg. 

Vi besökte Flygmuséet på Hässlö 22 november. 

Hemsidan har legat nere en tid men är nu under uppbyggnad av Sture Holmgren. 

Julfesten ägde rum den 5 december på Björnögården med deltagande av 30 medlemmar. 

Verksamhetsberättelsen godkändes. 
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§ 10 Kassörens rapport över ekonomin presenterades. Ekonomin ser god ut. Mötesordföranden förklarade en del 
siffror och visade att en ersättning från ABB Corporate Research utbetalades lite sent och därför hamnade på 
fel år. Kassarapporten godkändes. 

 

§ 11 Revisionsberättelsen och ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen redovisades av revisorn Anette Halvarsson. 
Revisorerna hade inte funnit något att anmärka på och rekommenderade att styrelsen skulle beviljas 
ansvarsfrihet för det gångna året. Mötet beslöt enligt förslaget. 

 

§ 12 Medlemsavgiften för 2018 föreslogs av styrelsen att vara oförändrad 150 kronor. Mötet beslöt enligt förslaget. 
Styrelsen föreslog dessutom att man skulle bestämma medlemsavgiften även för 2019 för att underlätta nästa 
års inbetalningar i god tid före årsmötet. Mötet beslöt att detta kunde göras. Styrelsens förslag att 
medlemsavgiften för 2019 skulle vara 150 kr godkändes. 

 

§ 13 Val av ordförande för ett år. Någon valberedning har inte gått att få fram under året, varför styrelsen lade 
fram förslag till styrelseledamöter och funktionärer. Som ordförande för ett år föreslogs Arne Gustafsson, 
omval. Mötet beslöt enhälligt enligt förslaget. 

 
§ 14 Val av ledamöter i styrelsen för ett år. Styrelsens eget förslag var 

 

Nils-Ove Lindberg omval 

Håkon Wikse   omval 

Ove Kullborg   omval 

Sture Holmgren  omval 

Bengt Lönnerberg omval 

Antti Suvanto            nyval 

Suppleanter:  

Pavel Kolavcic   omval 

Bo Hemmingson  omval 
 
Mötet beslöt enligt förslaget. 

 

§ 15 Val av revisorer: Till revisorer utsågs Anette Halvarsson, sammankallande, omval, och Taisto Samuli, nyval. 

Som revisorssuppleant utsågs Börge Lindén, nyval.  

    

§ 16 Övriga funktionärer:  

Till kontaktmän mot ALMI samt Forskningsrådet utsågs Stig Blomberg och Jan Fäger, båda omval.  

Till kontaktman mot ABB Fritid utsågs Bengt Lönnerberg, omval. 

Till redaktör för AFI-bladet samt ansvarig för PR och information utsågs Arne Gustafsson, omval. 

Till kontaktman mot ABB Corporate Research utsågs Arne Gustafsson, omval. 

Till kontaktman mot Mälardalens Högskola, Idé-lab, utsågs Arne Gustafsson, omval. 

Till ansvarig för medlemsregistret utsågs Nils-Ove Lindberg, omval. 

Till klubbmästare och lokalansvarig utsågs Andreas Wikström, omval. 

Till datoransvarig utsågs Sture Holmgren, nyval. 

Till ansvarig för hemsidan utsågs Sture Holmgren, omval. 

Till verkstadsrådgivare utsågs Ivar Sagli, omval. 

Till valberedning utsågs Clas Lundberg, sammankallande, Stig Nohlert och Bo Lenander. 
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I samband med valet av kontaktmän mot ALMI och Forskningsrådet nämnde Stig Blomkvist att han  
kontaktat ALMI några gånger men funnit att deras intresse för AFI verkade svalt. Mötesordförande  
Bengt Lönnerberg genmälde dock att ALMI anlitat AFI många gånger tidigare för hjälp med utvärdering av  
uppfinningar i SKAPA-tävlingen, dock inte det senaste året. Jan Fäger nämnde att han har goda kontakter både  
med ALMI och Forskningsrådet genom sitt företag. 

 

§ 17 Några motioner förelåg inte. 

 

§ 18 Någon AFI-stipendiat hade inte utsetts för det gångna verksamhetsåret 2017. 

 

§ 19 Avtackningar: Förre sekreteraren Börge Lindén och förre datoransvarige Rikard Lundgren var inte  
närvarande, varför de kommer att avtackas för sitt arbete i styrelsen vid ett senare tillfälle. 

 

§ 20 Övriga frågor: Den omvalde ordföranden tackade för förtroendet och uttalade sin förvissning om att styrelsen, 

tillsammans med medlemmarna, skulle åstadkomma ett framgångsrikt verksamhetsår 2018. Han berättade också  

om det nya kodlåset till kontoret/biblioteket. Den som vill ha tillgång till lokalerna och behöver koden kan vända  

sig till ordföranden eller till Bengt Lönnerberg eller Nils-Ove Lindberg. Nämndes också att hemsidesansvarige  

Sture Holmgren också kommer att administrera vårt e-postkonto gällande behörigheter och liknande.  

 

§ 21 Avslutning. Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

 

 

- -    -   -   -                -   -   -   -   - 

   

 

 

 

Efter en kort paus gästades vi av Bertil Hök från Senseair (tidigare Hök Instrument AB), granne i Hus 24.  

Han berättade om sin nya bok LOGIC & MAGIC, the double nature of innovation. Bertil har kartlagt hur idéer 

leder fram till uppfinningar och innovationer och kommersiell framgång genom hårt arbete. Han har utgått från egna 

erfarenheter med många uppfinningar och framgångar i sitt företagande, men han har också studerat en rad stora 

vetenskapsmän och andra kända personers framgångar med sina idéer. De flesta framgångssagor börjar med att någon 

säger ”det går ju inte”. Då kommer magin in, det att våga beträda okänd mark, att vidga sina horisonter, att satsa, att 

jobba hårt. Slutklämmen var att logik och magi är källor till hopp och inspiration för oss uppfinnare om vi skall bidra 

till en bättre värld eller att överhuvudtaget behålla en värld att leva i. 

Det var ett mycket inspirerande och klarläggande föredrag, och AFI-medlemmarna ställde många nyfikna frågor och 

diskuterade olika punkter under det timslånga, mycket uppskattade föredraget. 

 

Bertil hade skänkt 15 böcker till föreningen och raskt såldes nio böcker till det facila priset av 100 kronor. 
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Vid protokollet 

 

…………………………………………………… 
Arne Gustafsson, mötessekreterare 

 

 

 

 

Protokollet justeras 

 

…………………….…………………….…..……  

Bengt Lönnerberg, mötesordförande 

 

 

 

…………………………………….…………..           ……………………………………………… 

Ivar Sagli, justeringsman        Stig Nohlert, justeringsman 


