
Sveriges ingenjörers Stockholmsdistrikt 

2022-05-10 

Årsmöte 

 

Närvarande: 30 deltagare 

 

§1 Årsmötets öppnande 

Distriktets ordförande Marcus Suurküla öppnande mötet 

 

§2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§3 Val av mötesordförande 

Årsmötet valde Marcus till mötesordförande. 

 

§4 Val av mötessekreterare 

Årsmötet valde Carolina Gómez Lagerlöf till mötessekreterare 

 

§5 Val av två justerare tillika rösträknare 

Årsmötet valde Anders Törngren och Jan Pettersson till justerare. 

 

§6 Mötets stadgeenliga utlysande 

Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst. 

 

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse 2020-2021 

Marcus föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och 
den lades till handlingarna. 

 

§8 Revisorernas berättelse 

Revisorerna Hans A Olofsson och Peter Tönnäng föredrog revisorernas berättelse. Revisorernas 
berättelse godkändes och lades till handlingarna. 

 



 

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2020–2021. 

 

§10 Val av ordförande för en period fram till nästkommande årsmöte 

Årsmötet valde Marcus Suurküla (omval) till ordförande. 

 

§11 Val av vice ordförande för en period fram till nästkommande årsmöte 

Årsmötet tillsatte ingen vice ordförande. 

 

§12 Val av 5 – 9 ordinarie ledamöter för en period fram till nästa årsmöte 

Årsmötet valde följande ordinarie ledamöter: Carolina Gómez Lagerlöf (omval), Björn de Maré 
(omval), Edward Ringborg (omval), Arezou Taghizadehn (omval), Josefine Staaf (nyval), Fredrik 
Källmen (nyval), Aditi Bhasin (nyval), Per Nordström (nyval). 

 

§13 Val av 2 revisorer för en period fram till nästa årsmöte 

Årsmötet valde Hans A Olofsson (omval) och Sören Håkansson (nyval) till revisorer. 

 

§14 Val av 1 revisorssuppleant för en period fram till nästa årsmöte 

Valberedningen hade inget förslag på revisorssuppleant. Platsen som revisorssuppleant lämnades 
vakant.  

 

§15 Val av valberedning för en period fram till nästa årsmöte 

Tibor Muhi, Jan Pettersson och Alex Hanna Elias valdes till valberedning. 

Tibor Muhi utsågs till sammankallade. 

 

§16 Verksamhetsplan 

Marcus föredrog ett förslag till verksamhetsplan för nästa år. Årsmötet godkände 
verksamhetsplanen. 

 

§17 Ärenden som väckts av styrelsen (inga sådana frågor föreligger) 

Inga ärenden togs upp. 



 

§18 Ärenden som väckts av medlemmarna 

Inga ärenden har kommit in till styrelsen. 

 

§19 Övriga frågor 

Marcus informerade om att en avtackning av avgående styrelseledamöter kommer att ske vid ett 
senare tillfälle. 

Rekrytering av nya medlemmar för Sverige Ingenjörer diskuterades.  

 

§20 Årsmötets avslutande 

Marcus avslutade mötet. 

 

Vid protokollet   

 

Carolina Gómez Lagerlöf   

 

Justeras 

 

Anders Törngren  Jan Pettersson       Marcus Suurküla 

 

 

 

 


