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PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2020-02-14 

 

Plats: Sweco, Gjörwellsgatan 22 

 

 

1.  Stämman öppnas 

      Stämman öppnades av ordförande Lina Delde. 

 

2.  Val av stämmans ordförande 

      Stämman valde Lina Delde till mötesordförande. 

 

3.  Anmälan av protokollförare 

      Stämman utsåg Cecilia Pettersson till protokollförare. 

 

4.  Godkännande av dagordning och röstlängd 

Stämman godkände dagordningen ( bilaga ”0 Kallelse och dagordning”) och 

fastställde röstlängden genom underskrift på deltagarlista (bilaga ”Röstlängd till 

GISS föreningsstämma 2020”). 

 

5.  Val av två justeringspersoner 

Stämman valde Jenny Hylin, Stockholm Vatten och Avfall, och Christoph Kircher, 

SWECO Position AB, att justera protokollet. 

 

6.  Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

Det konstaterades att stämman utlysts i enlighet med stadgarna. 

 

7.  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 inkl. resultat- och balansräkning 

Ordförande gjorde en resumé av verksamhetsberättelsen för 2019 och föreningens 

kassör föredrog resultat- och balansrapport för 2019. 

Verksamhetsberättelsen, resultatrapporten och balansrapporten lades därmed till 

handlingarna. 

 

Föreningen meddelade att det tillkommit 5 medlemmar under 2019. 

 

8.  Revisorernas berättelse för 2019 

Revisionsberättelsen föredrogs av Lina Delde, och godkändes. 

 

9.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna 

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2019. 

 

10.  Beslut om verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för 2020 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020 föredrogs av Lina Delde. Eva Nord 

med stöd av styrelsen har i uppdrag att se över hur ansökan för stipendium ska gå 

till. Under 2020 kommer styrelsen att ge förslag på event som medlemmar kan söka 

stipendium för.  
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Styrelsen ska så fort som möjligt skicka ut information om datum för årets resa, som 

planeras att bära av till Gotland, Island eller Norge i enlighet med medlemmars 

önskemål. Resan planeras att äga rum i september. 

 

Lars Skog redovisade förslag till budget 2020, och förslag om oförändrade 

medlemsavgifter för 2020. 

 

Avgifter för organisationer med flera medlemmar betalar full avgift för 

huvudorganisation och underorganisationer med samma organisationsnummer 

betalar halv avgift. 

 

Budget för utredning utökas under 2020. 

 

Förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter antogs av stämman. 

 

11.  Val av styrelseledamöter 

Valberedningen presenterade följande förslag på styrelse. 

 

Följande personer kvarstår sedan tidigare: 

Cecilia Pettersson  Haninge kommun                  kvarstår 1 år 

Ann-Marie Thorngren  Region Stockholm/TRF                   kvarstår 1 år 

Håkan Hedenvind  Trafikverket                   kvarstår 1 år 

Johan Reuterham  Lidingö stad                                    kvarstår 1 år 

Christoph Kircher Sweco Position omval 2 år 

Eva Nord Lantmäteriet omval 2 år 

Gabriella Skwarski Norconsult omval 2 år 

Helena Nyman Ragn-Sells omval 2 år 

Lars Skog LS Communication omval 2 år 

 

Därutöver föreslås följande personer ingå i föreningens styrelse som ledamöter: 

Styrelsen sitter kvar i samma konstellation som tidigare så det tillkom inga nya 

namn. 

 

Stämman biföll valberedningens förslag. 

 

12.  Val av ordförande i styrelsen 

Stämman valde Lina Delde, Upplands-Bro kommun, till styrelsens ordförande på 1 

år (omval). 

 

13.  Val av revisorer jämte suppleanter 

Föreningens revisorer: 

Christina Wallstén          Swedavia AB   kvarstår 1 år  

Sofie Lagerlöf                 Danderyds kommun  omval 2 år 
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Föreningens suppleanter  

Kent Romppala                KartLogik AB  omval 2 år 

Martin Karlsson               Norrtälje kommun  omval 2 år  

 

14.  Val av valberedning 

Stämman valde Rune Olsson, ROCAB AB (omval) och Vadym Sokol, ESRI 

Sverige AB (nyval) på 1 år. Rune Olsson valdes till sammankallande. 

 

15.  Övriga frågor 

• Helena Näsström avtackades för sina år i styrelsen och Helena tackade för 

att hon haft förtroendet att vara en styrelseledamot. 

• Medlemmar lyfte att det var otydligt hur många som får delta på GISS olika 

event. Styrelsen lovade att vara tydligare i framtida utskick.  

• Medlemmar tyckte det var oklart med vilka som får utskick från GISS. Varje 

organisation har en huvudansvarig som ansvarar för att vidarebefordra 

utskick från GISS. Medlemmar kan själva gå in på giss.se under nyhetsbrev 

och göra en anmälan till e-postlista. 

 

16.  Stämman avslutas 

Ordförande tackade de närvarande medlemmarna för visat intresse. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

 

Lina Delde, ordförande  Cecilia Pettersson, protokollförare 

 

 

Justeras: 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

 

Jenny Hylin  Christoph Kircher 
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