
                       

Protokoll från årsmöte 2022 i  
Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst 

Torsdagen den 10 februari 2022 
 

Bilagor:  
1. Närvaroförteckning 
2. Agenda 
3. Verksamhetsberättelse 
4. Valberedningens förslag 

 

Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG 

Program:     
17.00- 17.30 Lättare förtäring och inskrivning 
17.30-18.30 Föreläsning av ingenjören Thomas Koch 
18.30-19.30  Årsmötesförhandlingar. 
19.30-20:00 Frågestund 
 

Årsmötesförhandlingar 
§ 1 Mötets öppnande, Distrikt Västs sekreterare Audun Tengs hälsade välkommen och öppnade 
mötet. 
§ 2 Närvarandeförteckning upprättades i samband med incheckning (Bilaga 1). 
§ 3 Val av ordförande för mötet: Göran Engström. 
§ 4 Val av sekreterare för mötet: Audun Tengs 
§ 5 Val av två protokolljusterare: Elisabeth Gårdbäck och Torbjörn Strandberg 
§ 6 Mötet ansågs vara stadgeenligt utlyst: Kallelse publicerades på kalendariet under januari.    
 Dock publicerades kallelsen 10 dagar innan i nyhetsbrevet och en epost gick ut till 
 medlemmarna några dagar senare.  Mötet ansågs ändå att mötet var stadgeenligt 
 utlyst. 
§ 7 Dagordning fastställdes enligt utsänt förslag. 
§ 8 Kari Waldenström, distriktsansvarig vid Sveriges Ingenjörers kansli, presenterade fakta kring 
 Distrikt Väst som är förbundets näst största distrikt med nära 30.000 medlemmar. 
§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020-21 presenterades av Audun Tengs. Inga 
 medlemsaktiviteter har ordnades under perioden.  
§10 Ärenden väckt av medlemmar: inga ärenden hade inkommit. 
§11 Ekonomisk rapport 2020-21 föredrogs av Mats Överfjord, kassör. Av budgeterade 170 tkr har 
 inget förbrukats. Återstoden av budget återfaller till förbundet centralt eftersom 
 distriktet inte har någon egen ekonomi. 



§12 Ingen revisor var närvarande på mötet. Det har inte heller varit någon verksamhet under 
 perioden, så mötet ansåg att ingen revisionsberättelse var nödvändig. 
§13 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamheten 2020-21 av årsmötet. 
§14 Mötet fastställde antalet styrelseledamöter till 8, valberedningsledamöter till 3 och antalet 
 revisorer till 1 ordinarie och 1 ersättare. 
§15 Val av ordförande 2020: Valberedningen föreslog Per Tore Eidsvik som omvaldes. 
§16 Val av styrelseledamöter 2022-2024: Mats Överfjord(omval), Annika Norelius (nyval), Anna 
 Lena Palm (nyval),Christer Eriksson (nyval) och Torbjörn Strandberg (nyval). 
 Kvarstår för 2022 (valda på årsmötet 2020): Susann Lindqvist och Audun Tengs. 
 Årsmötet beslutade enligt detta förslag, men vill att valberedningen försöker få till 
 en jämnare fördelning mellan ledamöter som skall väljas på årsmötet och de som 
 inte är uppe till om/nyval. 
§17 Val av tre ledamöter till valberedning: Maria Guttman (sammankallande, omval), Erik Eglén 
 (omval) och Ali Yaghoubvand (nyval). 
§18 Val av revisor samt ersättare: Jie Zhong , ersättare: Sven Sjöberg. 
§19 Mats Överfjord presenterade verksamhetsplanen för 2020.  Aktiviteter som kommer är  bland 
 annat 4 studiebesök, after work med mingel, egenföretagare seminarier och 
 ölprovning. Årets budgetförlag som inte än har beslutats av förbundsstyrelsen är på 
 270 tkr.  
§20 Godkännande av förslag till verksamhetsplan: Mötet godkände verksamhetsplanen.  
§21 Övriga frågor 
 Kari Waldenström: Nätverksprojekt om hållbarhet. Kommer till hösten 
 Jan Montin: Informerade om en serie med egenföretagare seminarier som han har 
 hållit. Ali Yaghoubvand tipsade om vart man kan hitta mera nyttig information som 
 egenföretagare. 
 Audun Tengs: I år är det val till fullmäktige. Glöm inte att rösta! Distrikt Väst har 
 en egen vallista. Rösta gärna på dessa kandidater. Kari tillade att i år ger varje röst 
10  kr till organisationen Ingenjörer utan gränser 
 
§22 Mötesordförande förklarade mötet avslutat. 
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