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Revisionsberättelse avseende Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst 
för verksamhetsåret 2019 
Denna revisionsberättelse är baserad på verksamhetsåret 2019 och den antagna verksamhetsplan och de 
aktiviteter som beskrivs i verksamhetsberättelse. Revisionen omfattar ej ekonomisk redovisning. 
 
Styrelsen: 
Styrelsen har 13 styrelsemedlemmar, en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en kassör samt nio 
ledamöter. Dessutom deltar även två faddrar en från förbundsstyrelsen samt en från kansliet. 
Enligt stadgarna krävs minst fem ledamöter närvarande varav en måste vara ordförande eller vice ordförande i 
styrelsen för att ett styrelsemöte ska vara beslutsfattande. 
Styrelsen har under år 2019 haft totalt haft 10 möten varav ett möte var helt ägnat till att avge ett remissvar till 
Demokratiutredningen. Det konstituerande mötet hölls den 20 februari. Samtliga möten var beslutsmässiga. 
Samtliga styrelsemöten under 2019 har blivit protokollförda. 
  
Planerade aktiviteter enligt antagen verksamhetsplan 
för 2019 (daterad 2019-01-20) 

Utförda aktiviteter under 2019: 
 

Studiebesök ”Volvo Brand Experience”, 20/5 genomfördes ett 
fullbokat besök 
”Renova” 15/5 en rundvandring på anläggningen i 
Sävedalen 

Pensionsseminarium Stefan Holmberg. Två tillfällen i november. (28/5 och 
27/11 Göteborg) 

AI för ingenjörer  4/9sep 
Egenföretagare seminarier (I samarbete med kansliet) 3 tillfällen under Q4 

(Göteborg 19/11, 2/12, 9/12) 
Vetenskapsfestivalen (I samarbete med kansliet) 
Ingenjörsråd väst 

I samband med Vetenskapsfestivalen: "4/4 AI-föredrag 
(om artificiell intelligens på Chalmers); 7/4 en 
presentation på ”Vad gör vi i Rymden”  

Nordisk konferens (Skagerraks ingenjörer) 6 -8 september i Oslo 
Föreläsning om Immateriell Säkerhet 2/10 Lidija Glavas från PRV 
Stress seminarium: stresshantering Stress-seminarie: stresshantering 28/11 Kl 17:00 

Distriktkonferensen Distriktet har under året deltagit med tre 
representanter i den nationella distriktskonferensen i 
Västerås. 

Christer Fuglesang om rymden och filmen The Martian 27 mars fick vi lyssna på Christer Fuglesang, Sveriges 
första astronaut, och ”Mars-doktorn Ella”. 

Årsmöte Årsmötet blev genomfört onsdagen den 6 februari 
2019 Aptitgården, Vädursgatan 5 på Gårda i Göteborg. 

Möte studenter-yrkesverksamma / Mentor program 
Teknologer 

Besök på Borås högskola sköts till 2020. 

Integration (Workshop för Utlandsföda ingeniörer ) Ej utförd, Integrationsaktiviteter (nyanlända ingenjörer) 
Afterwork / Mingel I samband med presentationen av Polhemspristagarna 

den 21 april 
Klubb ordförandekonferenser (tex. 
Löneförhandlingsseminarium) 

Höstträffen för klubbordförande genomfördes ej. 

Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering, som skedde 2018 på initiativ av 
kansliet, skedde ej 2019. 

IDA - seminarium Besök Nito väst 26/10 (frukost seminariet) 
Övriga aktiviteter: 
Ej med i verksamhetsplan dock utförda under 2019 

Föreläsningar och studiebesök ingick som del av 
aktiviteterna ovan. 

 
I samband med ovanstående aktiviteter har styrelsen träffat cirka 700 medlemmar varav 10 % förtroendevalda. 
Styrelsen har påbörjat en dialog med kansliet om hur kansliet kan stötta distriktets verksamhet. 



 

Sida 2(1) 

Styrelsen har genom året som gått genomfört många aktiviteter utöver det planerade och trots detta hållit sig 
inom budgetramen. 
 
Vi finner att 2019 års styrelse har lyckats stärka känslan av gemenskap bland distrikt västs ingenjörer och fått 
igång samtal ingenjörer emellan. Revisorer yrkar därför ansvarsfrihet för sittande styrelse inför årsmötet. 
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