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Verksamhetsberättelse för perioden 2017/2018 

 
Styrelsen för Distrikt Stockholm inom Sveriges Ingenjörer avger härmed 

följande verksamhetsberättelse för perioden 29 november 2017 – 25 november 

2018. 

 

Allmänt 

Distriktet omfattar Storstockholm och de yttre kommunerna i Stockholms län. 

Ca 45 500 av förbundets cirka 152 860 medlemmar bor i distriktet. I och med 

att distriktet är stort och med skiftande fokus finns en risk för att medlemmar i 

de yttersta kommunerna inte alltid känner en naturlig närhet till centrala 

Stockholm. Styrelsens ambition är att genomföra aktiviteter både i centrala 

Stockholm och angränsande områden.  

 

En av de viktigaste uppgifterna för distriktet är att synliggöra förbundet och 

skapa mervärden för medlemmarna. Detta arbete anpassas till de tre 

överordnade värderingarna som styr distriktens verksamhet, vilka är stolt, 

professionell och nyfiken. 

 

Årsmöte 

Årsmötet hölls onsdagen den 29 november 2017 på Citykonferensen i 

Ingenjörshuset då omkring 50 medlemmar deltog. Årsmötet valde en styrelse 

bestående av ordförande, vice ordförande och 9 st. ordinarie ledamöter med en 

mandattid på 1 år. 

På årsmötet utsågs också 2 st. revisorer, 1 st. revisorssuppleant och 4 st. till 

valberedningen. 

 

Efter det formella årsmötet ägde ett årsmötesföredrag rum på temat ” Energi-

agenter, verktyg att minska energianvändningen” med Sisab 

kommunikationschef Jacob Landin som föredragshållare. 

 

Styrelsen      

Styrelsen har under verksamhetsåret efter konstituering bestått av:  

Marcus Suurküla ordförande 

Alex Hanna Elias vice ordförande & kassör (ekonomiattestering) 

Carolina Gómez Lagerlöf sekreterare 

Björn de Maré 

Jeanette Pahlén 

Essan Ijadi 

Edward Ringborg 

Arezou Taghizadeh 

Pouriya Parsanezhad 

Anna Baecklund 

Jesper Roth 

 

Styrelsen har under mandatperioden genomfört 8 st. protokollförda 

sammanträden. 
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Ordföranden, vice ordföranden, Jeanette Pahlén och Essan Ijadi har deltagit på 

distrikts konferens i Uppsala som förbundskansliet anordnade i september 2018. 

 

Revisorer 

Årsmötet utsåg Hans A Olofsson och Peter Tönnäng till revisorer på ett år. 

Årsmötet utsåg Lennart Fogelklou till revisorers suppleant på ett år. 

 

Valberedning 

Årsmötet valde Tibor Muhi (sammankallande), Jan Pettersson och Johan 

Ingberg till valberedning fram till nästa ordinarie årsmöte. 

 

Verksamhet 

Styrelsens uppdrag är att skapa medlemsnytta samt intresse för ingenjörsyrket 

för distriktets medlemmar.  

 

Styrelsen har genomfört följande verksamheter inriktat på medlemmar och 

lokalklubbar: 

 

• 11 december: Medlemsmöte om Stockholmsbörsen och Fintech företag 

som potentiell arbetsgivare för ingenjörer där styrelsen vill 

marknadsföra denna sektor för våra medlemmar. Ca 35 st. deltagare 

• 13 februari: Seminarium ”Starta eget” för medlemmar som har egna 

nybildade företag och medlemmar som har tankar på att bilda egna 

företag. Anders Hallgren från förbundskansliet har varit 

föredragshållare. Aktiviteten genomfördes som lunchföredrag på 

restaurang Oxen med ca 45 deltagare 

• 14 februari: Medlemsmöte om ”Framtidens tunnelbana”. 

Föredragshållarna som kom från Stockholms läns landsting 

trafikförvaltning var planeringschef Stefan Persson och projektchefen 

för tunnelbanan till Barkarby Anna Nylén. Antal deltagare ca 120 

personer 

• 20 februari: En andra gång Seminarium ”Starta Eget” för medlemmar 

som har egna nybildade företag och medlemmar som har tankar på att 

bilda  egna företag. Anders Hallgren från förbundskansliet var åter 

föredragshållare. Genomfördes i Kista med ca 55 deltagare 

• 5 mars: Medlemsmöte på temat ”Framtidens Betallösningar” med 56 

deltagare  

• 23 mars: Pensionsseminarium för privat anställda, antal deltagare 90 st. 

• 10 april: Pensionsseminarium för statligt anställda, antal deltagare 50 st. 

• 11 april: Pensionsseminarium för kommunalt anställda, antal deltagare 

30st. 

• 11 april: Pensionsseminarium för privat anställda, antal deltagare 160 st. 

• 3 maj: Seminarium på temat ”Nätverka bör man – men hur gör man” 

med Sophia Sundberg från Ypsilon som föredragshållare. Antal 

deltagare 120 personer. 
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• 23 maj: Medlemsmöte på temat ”Sanningen om Volvo” där medlemmen 

och förre Sveriges Ingenjörs ordföranden på Volvo Cars, Magnus 

Sundemo, berättade om sin tid både som anställd och facklig företrädare 

på ett internationellt företag med bas i Göteborg. Dessutom var mötet 

kopplat till att Magnus släppte en bok på detta tema vid denna tidpunkt. 

Antal deltagare 30 personer.  

• 24 maj: Förevisning för medlemmarna om projektet stadsdelen 

”Hagastaden” Antal deltagare 30 personer vilket var maximalt antal för 

denna typ av visning. 

• 28 maj: Förevisning av ”Hagastaden” en andra gång, åter 30 deltagare 

• 13 september: ”Digital transformation – språngbrädan för innovation 

och ökad konkurrenskraft.” Seminarium riktad till 

samhällsbyggnadssektorn med Marie Forsström och Johanna Holmberg 

från Cobel som seminarieledare. 22 deltagare. 

• 18 september: ”Har du funderat på att starta eget?” Ett ärligt interaktivt 

föredrag där vår styrelsemedlem Edward Ringborg var föredragshållare. 

Antal deltagare 160 st. 

• 8 oktober: Programmering för barn, en aktivitet vi genomförde med 

HiQ. Riktad målgrupp ca 20 st. deltagare 

• 18 oktober: Framtidens attraktiva städer där Tekn Dr Mia Wahlström 

och Professor Ulf Ranhagen talade om attraktivitet samt om 

förutsättningarna för framtidens städer. Ca 80 st. deltagare 

• 14 november: Medlemsmöte på temat Artificiell Intelligens med Göran 

Lindsjö som föreläsare. Antal deltagare okänt eftersom 

verksamhetsberättelsen skrevs innan mötet hade genomförts. 

• 20 november: Pensionsseminarium för privat anställda, Antal deltagare 

okänt eftersom verksamhetsberättelsen skrevs innan mötet hade 

genomförts. 
 

Under året har distriktet aktivt använt det sociala mediet LinkedIn (Sveriges 

Ingenjörer - Distrikt Stockholm) för informationsspridning, för kontakter med 

medlemmar, marknadsföring mm. Vi finner att det är en utmärkt kanal som ger 

andra kontaktytor för att sprida ”Medlemsnytta”. 

 

Styrelsen har under året genomfört personlighetsanalysen ”Talent Dynamics”. 

Därvidlag konstaterat att kompetenserna inom styrelsen är mångsidiga, vilket vi 

anser är en fördel och detta bidrar till att vi kompletterar varandra med 

kunskaper och färdigheter.  

 

För att kunna genomföra ovan nämnda verksamheter har distriktet samarbetat 

på ett mycket förtjänstfullt sätt med kansliet. Vi har fått stöd från kansliet 

beträffande administrativa frågor, ekonomiska frågor, utskick, marknadsföring 

mm. Utan detta stöd hade vi inte kunnat genomföra dessa aktiviteter på ett för 

medlemmarna attraktivt sätt. 
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Distriktet har också haft ett mycket gott samarbete med den av 

Förbundsstyrelsen utsedda faddern åt Distrikt Stockholm, Sofia Johannesson, 

som är löpande adjungerad till styrelsemötena. 

 

Under året har ordföranden Marcus samt distriktsordförandena i Skåne, Väst 

och Norrbotten påbörjat ett arbete med frågan om distriktens roll, uppgifter, 

förutsättningar etc tillsammans med kansliet och deras distriktsansvarige Kari 

Waldenström. I detta arbete måste vi gemensamt titta på vad respektive part kan 

och behöver bidra med. 

 

Styrelsens kontakter med medlemmarna har skett via mail, LinkedIn och viss 

information har blivit utlagd på distriktets hemsida. Informationsspridningen på 

hemsidan behöver dock förbättras. Detta krävs av kostnads- och 

effektivitetsskäl. 

 

Ekonomi 

Det är Förbundskansliet som beslutar om den ekonomiska ramen för distrikten. 

Distrikt Stockholm styrelse gav ett budgetförslag och distriktet erhöll en 

budget. Till och med sept-2018 har distriktets kostnader varit på 194 842: -. 

Ekonomin styrs, godkänns och redovisas på förbundsnivå där också revisionen 

av densamma sker. 

 

91% av hittills utlagda kostnader har rört verksamhet som riktar sig mot våra 

medlemmar. 

Styrelsens egen verksamhet har en budget på 10 000: -. Arvode utgår ej för 

styrelsearbete. 

 

Ett mål för kommande år är att kontakterna med KTH behöver förbättras och att 

genomföra en aktivitet riktad mot teknologerna. Detta bör kommande styrelse 

ta i beaktande vid framtida verksamhetsplanering. 
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Avslutning 

Styrelsens arbete genomförs ideellt vid sidan av ordinarie arbete eller facklig 

verksamhet vid lokalklubb.  

Under detta verksamhetsår har styrelsen velat behålla en bred verksamhet med 

djup samt gjort en prioriterat de efterfrågade pensionsseminarierna. 

Den avgående styrelsen vill tacka för förtroendet som årsmötet gav oss, vi 

hoppas att vi har synliggjort Distrikt Stockholm inom förbundet, vi hoppas 

också att ni medlemmar känner att ni erhållit medlemsnytta, vi vet att mycket 

återstår samt önskar den tillträdande styrelsen efter årsmötet lycka till. 

 

STOCKHOLM den 25 oktober 2018 

 

 

Marcus Suurküla, ordförande  Alex Hanna Elias, vice 

ordförande 

 

 

 

Carolina Gómez Lagerlöf, sekreterare Björn de Maré

  

 

 

 

Jeanette Pahlén   Essan Ijadi 

 

 

 

Edward Ringborg   Arezou Taghizadeh

  

 

 

 

Pouriya Parsanezhad   Anna Baecklund 

 

 

Jesper Roth 

 


