Distrikt Östergötland
Protokoll fört vid
Årsmöte 2020-02-26
Plats: Huvudbiblioteket, Östgötagatan 5, Linköping
Tid: 18.00 – 20.00
Närvarande:

30 st.

1. Mötets öppnande
Lars Häger förklarade mötet öppnat
2.Val

av mötesordförande

Lars Häger valdes till mötesordförande

3. Val av mötessekreterare
Sonia Sangari valdes till mötessekreterare

4. Val av protokolljusterare
Sofia Willquist och Anders Riedenfalk valdes till protokolljusterare

5. Inbjudan till årsmöte (utskick 2020-02-07)
Datum för utskickad inbjudan blev godkänd

6. Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes

7. Styrelsens årsberättelse för 2019
-

Gick igenom styrelsens samt valberedningens arbete under 2019

-

Föredragning av aktiviteter med bland annat 2 studiebesök och 4 föreläsningar. Populäraste
aktiviteten var föreläsningen Nobel.

8. Kassarapport för 2019
Under 2019 har distriktet haft kostnader på 59056,20 SEK

9. Kansliets yttrande över distriktets verksamhet (revision)
Bra arbete från distriktet och styrelsen kunde lösa den besvärliga situation som uppstått på grund av

trängande familjeskäl. enligt Annika Prine från förbundets kansli.

Annika Prine rekommenderar ansvarsfrihet för avgående styrelsen.

10. Beslut om ansvarsfrihet

Distrikt Östergötland

Årsmötet beslutade enhälligt att ge avgående styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

11. Valberedningens förslag till ny styrelse
Lars Häger

Ordförande (vald på årsmötet)

Sonia Sangari

(omval)

Adel Heydarian

(omval)

Tobias Åresten

(omval)

Camilla Halvarsson

(nyval)

Kamal Habib Said

(nyval)

Anders Riedenfalk

(nyval)

12. Val av ordförande 2020
Lars Häger valdes till ordförande

13. Val av övriga styrelseledamöter 2020
Föreslagen styrelse valdes

14. Val av valberedningen till nästa årsmöte
Per Ola Post

(omval)

Håkan Byström

(omval)

Sofia Willquist

(omval)

15. Verksamhetsplan och budget 2020
15.1. Visionen är att Sveriges Ingenjörer ska vara välbekanta för yrkesverksamma befolkningen och att
medlemmarna ska ha ett starkt nätverk m h a distriktets verksamhet
15.2. Målet är att kunna ha en medlemsaktivitet per månad målet är att kunna ha samlingar och
föredrag vid olika teman, mingel/nätverka i samband med inspirationsföreläsningar
15.3. Ett riktat rekryteringsevent under 2020. Det ska vara tydligt att det finns ett mervärde att vara
medlem genom bra aktiviteter
15.4. Opinionsbildning: 2 debattartiklar och diskussioner kring ingenjörens verklighet i distriktet
15.5. Fortsätta samarbeten med Östergötlands Tekniska Förening smed mentorskapsbanken på LiTH
15.6.Budget: 80 000 för 2020
Verksamhetsplan och Budget 2020 godkändes av mötesdeltagare.
16.

Övriga frågor
16.1. Hur lång svarstid ska man förvänta sig på "Distrikt Östergötland
<distriktostergotland@sverigesingenjorer.se>"?

17.

... att något tar lång tid beror på att vi bedriver en verksamhet som bygger på ideellt arbete, vilket
kan medföra svarsfördröjningar. Det ska ses över och bevakas för bättre svarstid. Förslag på ev.

Distrikt Östergötland

effektivisering att t.ex. automatisk vidarebefordra e-postmeddelanden till ansvarigas arbets-epostadress.

18. Mötet avslutas
Lars Häger avslutar mötet.

Vid protokollet:

_____________________
Sonia Sangari

Mötesordförande:

Justeringsperson:

Justeringsperson:

_____________________

_____________________

_____________________

Lars Häger

Sofia Willquist

Anders Riedenfalk

