AFI

ABB Free Innovators

Protokoll fört vid årsmöte med ABB Free Innovators (AFI ) den 23 mars 2021.

På grund av den pågående covid19-pandemin genomfördes mötet i form av en webenkät som sändes ut till samtliga 55 medlemmar. Svaren från denna enkät sammanställs nedan, dels i tabellform där ja-resp. nej-svar redovisas, dels som skriftliga svar
på ställda frågor. Svar från 21 medlemmar hade inkommit.
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Har du betalt medlemsavgiften för 2021? Endast medlemmar har
rösträtt.
För årsmötet anses härmed att Arne Gustafsson, ordinarie
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ordförande, är vald till ordförande för mötet. Vidare anses att Sture
Holmgren, ordinarie sekreterare, är vald till sekreterare för mötet.
Godkänner du detta? *
Information om kommande årsmöte den 23 mars, respektive
årsmöte via web-enkät har sänts till alla medlemmar den 4/1 och
den 28/1. Anser du att årsmötet är utlyst i tid enligt stadgarna (minst
två veckor före mötet).
Har du fått alla de handlingar som utsändes med e-post den 14
mars? Det är A) Dagordning. B) Verksamhetsberättelse. C)
Räkenskapsrapport. D) Balansräkning. E) Revisorernas rapport. F)
Verksamhetsplan G) Stadgar.
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Godkänner du det utsända förslaget till dagordning?
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Till justeringsmän och tillika rösträknare anses revisorerna Anette
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Halvarsson och Taisto Samuli ha blivit valda. Godkänner du detta?
Röstlängden får anses utgöras av enkätsvarens avsändare, där ev.
icke medlemmar borträknats. Godkänner du detta?
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Godkänner du styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020?
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Godkänner du kassörens räkenskapsrapport och balansräkning för
år 2020?
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Godkänner du revisorernas rapport?
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I revisionsrapporten föreslår revisorerna ansvarsfrihet för styrelsen.
Godkänner du detta?
Godkänner du Verksamhetsplanen?
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Medlemsavgiften har tidigare fastställts till 150 kr för år 2020.
Styrelsen föreslår att avgiften hålls oförändrad för såväl innevarande
år (2021) som nästkommande år (2022). Godkänner du detta?
Val av ordförande för ett år. Nuvarande ordföranden Arne
Gustafsson ställer upp för ännu ett år. Godkänner du detta?
Val av styrelseledamöter för ett år. Nuvarande ledamöter ställer upp
för ännu ett år. (Bengt Lönnerberg, Nils-Ove Lindberg, Sture
Holmgren, Håkon Wikse, Stig Blomberg. Nuvarande suppleanten

21

20

1

18

5

19

2

19

2

18

3

Stig Nohlert ersätter bortgångne Antti Suvanto som ordinarie
ledamot. Suppleanten Bo Hemmingson kvarstår som suppleant).
Godkänner du dessa val?
Val av funktionärer: Nuvarande funktionärer ställer upp ännu ett år.
Medlemsregister Nils-Ove Lindberg. Hemsidan Sture Holmgren.
Datoransvarig Sture Holmgren. Verkstadsrådgivare Ivar Sagli. AFI i
skolan Ove Kullborg. Lokalansvarig Arne Gustafsson. AFI-bladet
och MDH Idélab Arne Gustafsson. Klubbmästare Vakant. Kontakt
med ALMI + Forskningsrådet Vakant. Godkänner du dessa val samt
uppdrager åt styrelsen att fylla vakanserna?
Val av revisor. Nuvarande revisorn Anette Halvarsson ställer upp för
ännu ett år. Godkänner du detta?
Förslag till stadgeändring: § 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION.
"AFI:s räkenskaper avslutas den 31 december varje år. Styrelsens
förvaltning, inklusive AFI:s räkenskaper, skall varje år granskas av
en revisor. Revisorn väljs av årsmötet på ett år i sänder. För samma
tid utses en suppleant". Ändringen mot tidigare är att vi utser EN
revisor i st.f. två. Därmed formuleringen "en" och "revisor" och
"revisorn". Godkänner du denna stadgeändring?
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En ny suppleant till styrelsen behövs. Ställer du upp så skriv ditt namn nedan. Alternativt föreslå
ett namn. Val mellan föreslagna kandidater kan komma att ske på ett extra årsmöte, som ett
klubbmöte med kallelse som till årsmöte, eller som web-enkät
Föreslagna namn: Jan Fäger, Åke Lindgren, Bo Lenander, Åke Skogevall
Val av revisorssuppleant: Vakant. Ställer du upp som suppleant, skriv ditt namn nedan.
Alternativt, föreslå ett namn. Val mellan föreslagna kandidater kan komma att ske på ett extra
årsmöte, som ett klubbmöte med kallelse som till årsmöte,.eller som web-enkät
Föreslaget namn: Åke Skogevall
Val av två valberedare för tiden fram till nästa årsmöte 2022: Vakanta. Ställer du upp som
kandidat, skriv ditt namn nedan. Alternativt, lämna förslag på namn. Val mellan föreslagna
kandidater kan komma att ske på ett extra årsmöte, som ett klubbmöte med kallelse som till
årsmöte, eller som web-enkät.
Föreslagna namn: Tore Nilsson, Åke Skogevall
Erbjudande om att skicka in motioner till årsmötet skickades ut till alla medlemmar via e-post
den 10 februari, med sista dag för insändande den 17 februari. Några motioner har inte inkommit
Här kommer några informationer från styrelsen: ABB har meddelat att stödet till ABB-föreningar
via ABB Fritid upphör. Där försvann vårt årliga bidrag på 15 000 kr. Vi har informerat ABB
Corporate Research om vår situation. Diskussioner pågår. Som framgår av verksamhetsplanen
vill vi om möjligt avveckla datorrummet för att få ner totalhyran. Vi vill också få fram fler
Idébanksuppdrag under året, vilket kommer att kräva engagemang från många medlemmar.
Svar från 5 medlemmar:
Deltar gärna i idebanksuppdrag
Verkar vettigt, datorerna har ju krympt
Håller med
Bra, ekonomi är viktigt
OK
Synpunkter på enkäten eller på AFI kan du skriva in här. Berätta gärna om du kan tänka dig att
göra en liten insats för AFI i en eller annan form. Du och dina kunskaper, erfarenheter och idéer
behövs!
Svar från 7 medlemmar:
-

Bra enkät och bra genomfört

-

Finns det inte kompetenser som kunde ställa upp för föreningsmedlemmar mot ersättning till AFI
via internet. Utbildning eller hemdatorkonsultation? T ex en länklista över bra befintliga fria
websidor över användning av Teams eller forum med handhavandefrågor.
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Astronomiföreningen VARF håller nu på att projektera en ny stor lokal som kommer att rymma 5060 personer i en hörsal. Vi kommer också att ha extralokaler i samma byggnad. Är AFI
intresserad av att hyra lokalerna vid t.ex. stora medlemsmöten och vid föreläsningar?

-

Bra enkät!

-

Skönt att enkäten blev klar och att allt fungerar.

-

På basis av enkäten gäller följande som resultat av årsmötet:
-

Arne Gustafsson och Sture Holmgren ansågs valda som ordförande resp sekreterare för mötet

-

Årsmötet ansågs vara utlyst i föreskriven tid

-

Årsmöteshandlingarna ansågs vara utsända i tid

-

Förslaget till dagordning godkändes

-

Till protokolljusterare och rösträknare utsågs Anette Halvarsson och Taisto Samuli

-

Röstlängden ansågs vara utgjord av enkätsvarens avsändare

-

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 godkändes

-

Kassörens räkenskapsrapport och balansräkning för år 2020 godkändes

-

Revisorernas rapport godkändes

-

Revisorernas förslag till ansvarsfrihet för styrelsen godkändes

-

Medlemsavgiften kr 150:- för år 2021 och 2022 godkändes

-

Till ordförande för 1 år valdes Arne Gustafsson

-

Till ordinarie styrelseledamöter valdes Bengt Lönnerberg (omval), Nils-Ove Lindberg (omval),
Sture Holmgren (omval), Håkon Wikse (omval), Stig Blomberg (omval) och Stig Nohlert (nyval).
Till suppleant valdes Bo Hemmingsson (omval)

-

Årsmötet godkände styrelsens förslag att bibehålla nuvarande funktionärsroller. Vilka personer
som skall bemanna dessa roller är styrelsens ansvar och skall definieras på kommande
konstituerande möte.

-

Som revisorför1 år valdes Anette Halvarsson

-

Styrelsens förslag till stadgeändringar godkändes. De omarbetade stadgarna redovisas i separat
dokument.

-

De inkomna förslagen på utfyllnad av vakanserna som styrelsesuppeant, revisorssuppleant samt
två valberedare kommer att beaktas och val kommer att ske antingen vid extrainkallat årsmöte,
klubbmöte med kallelse som till årsmöte eller som web-enkät.

Vid protokollet:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Sture Holmgren)
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