
Distrikt Örebro Årsmöte 2017-12-05 kl 18.00–19.30, Clarion Hotell, Örebro 

Närvarande: Kalle Almstedt    Martin Thörnell 
Ulla Aatolainen Lennart G. Häggström 
Tomas Koskijew Roger Ström 
Björn Nyström Julia Lucia Orosan 
Adam Edlund Ermias Bsrat 
Johanna Oderstad Michael Scalon 

 

1. Mötets öppnande 

Styrelsens ordförande Kalle Almstedt hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 

 

2. Val av mötesfunktionärer 

a) Till mötesordförande utses Kalle Almstedt. 

b) Till sekreterare utses Lennart G Häggström. 

c) Mötet utser Ermias Bsrat och Roger Ström till justeringsmän tillika rösträknare. 

 

3. Mötets stadgeenliga utlysande 

Mötets mening är att årsmötet är stadgeenligt utlyst. 

 

4. Fastställande av dagordningen 

Föreslagen dagordning fastställs. 

 

5. Styrelsens Verksamhetsberättelse för 2017 

Styrelsen informerar om verksamheten under året. 

- 6/7 styrelsemöten. 

- 6 medlems aktiviteter. 

- 1 samverkansträff med lokalföreningarna. 

- 35% av budgeten använd tom kvartal 3. 

 

6. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Mötet beslutar om att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2017. 

 

7. Verksamhetsplan och budget för 2018 

Ordförande går igenom verksamhetsplanen och budget för 2018. 

- 6-8 styrelsemöten. 

- Ca 5 medlems aktiviteter. 

- Samordning med externa intressenter. 

- Samverkan med lokalföreningar. 

- Medverkande i distrikts konferansen. 



- Marknadsföring. 

- Budget enligt bilaga 1. 

 

8. Valberedningens förslag till styrelseledamöter 

Roger Ström från valberedningen presenterar valberedningens förslag. 

Ordförande Kalle Almstedt Vald tom 2018 

Ledamot Martin Thörnell Vald tom 2018 

Ledamot Ulla Aatolainen Vald tom 2018 

Ledamot Håkan Emanuelsson Avgående 

Ledamot Lennart G Häggström Avgående 

 

Valberedningens förslag samt fri nomineringar till komplettering av styrelse: 

Ledamot Tomas Koskijew Omval på 2 år 

Ledamot Björn Nyström Nyval på 2 år 

Ledamot Johanna Oderstad Nyval på 2 år 

Ledamot Ermias Bsrat Nyval på 2 år 

 

9. Val av styrelseledamöter 

Mötet godkänner valberedningens förslag samt fri nomineringarna och väljer nya styrelseledamöter 

enligt ovan. 

 

10. Val av valberedningsledmöter 

Mötet väljer ny valberedning enligt följande: 

Roger Ström Vald tom 2018 ( Sammankallande) 

Saman Danesh Nyval 1 år 

 

11. Information från kansliet 

Representant från kansliet ej närvarande på mötet. 

 

12. Ärenden som väckts av styrelsen och medlemmar 

Inga ärenden. 

 

13. Övriga frågor 

- Funderingar kring ifall mailutskicken når alla medlemmarna väcktes igen, denna fråga har 

tagits upp med centrala förbundet och beror troligtvis på inställningar på personers egna 

emailkonton, kategoriserat som spam-meddelande etc. 



- Studentrepresentanter nämns och hur man kan förbättra kontakten med universitetet, en 

bra ingång och marknadsföringskanal kan vara genom TekNat som är en del av Örebro 

studentkår. 

- Roger pratar om att ha en “pool-list”, en lista över personer som kan tänka sig att hjälpa till 

vid exempelvis event eller föreläsningar. Tanken är att alla är välkomna att vara med på 

denna lista. 

- Björn pratar om hur man kan engagera sig på en högre nivå inom Sveriges Ingenjörer som 

representant i fullmäktige. 

 

14. Mötets avslutande 

Ordförande Kalle förklarar mötet avslutat. 

 

  



Bilaga 1 
  

  

  

Verksamhetsplan och budget för Sveriges Ingenjörer Distrikt Örebro för 

2018. Obs att omfördelning av budget kan ske enligt styrelsebeslut.  

Aktivitet enligt 
mall  

Beskrivning  Budgeterad 
kostnad  

  
Styrelsemöten  

● 6-8 styrelsemöten varav några per 
telefon  

● Lokalhyra samt mindre förtäring  
● Styrelsen kompetensutveckling  
● Årsavslutningsmöte styrelsen + 

middag  

4 000  

 
Medlemsaktiviteter 

/ Studiebesök  

● AW  
● Studiebesök vid intressanta företag  
● Föreläsning  

24 000  

Årsmöte  ● Årsmöte  
 
15 000  

  
Arbetstid övrigt  

● Möten med externa intressenter  
● Internt arbete med tidskrävande 

uppgifter (verksamhetsplan och 
budget)  

4 000  

 
Resor  

● Resor till styrelsemöten i Örebro eller 
Karlskoga – tot ca 250 mil under året  

8 000  

 
Externa möten  ● Distriktskonferens – beslut om 

deltagande efter inbjudan  

4 000  

  
Marknadsföring  

● Reklammaterial att dela ut  
● Informationsutskick till samtliga 

medlemmar  

2 000  

Aktivitet med 
Valberedningen  

● Aktivitet för att säkerställa nästa års 
styrelse  

3 000  

  

Budget 2018                         64 000 kr  


