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VBIK - Västerbergslagens Ingeniörsklubb 
 
Protokoll från årsmötet 13 mars 2017 för verksamhetsåret 2016 
på ABB HVDC-center i Ludvika 
 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades, befanns vara behörigen utlyst, och dagordningen godkändes. 
 

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän 
Till mötesordförande valdes Barbro Stomberg, till sekreterare valdes Carl Ejnar Sölver 
och till justeringsmän utöver ordföranden valdes Roland Persson och Lennart 
Carlsson. 
 

3. Verksamhetsberättelse  
Verksamhetsberättelsen för år 2016 föredrogs av ordföranden och godkändes. 
 

4. Bokslut för 2016 
Bokslutet för 2016 föredrogs av skattmästaren. Resultatrapporten visade ett 
underskott på drygt 20.000 kr, huvudsakligen på grund av ett onormalt lågt antal 
betalda medlemsavgifter. Underskottet uppvägdes dock till största delen av 
överskott i kapitalförvaltningen.  
 

5. Revisionsberättelsen  
Revisionsberättelsen presenterades av skattmästaren. Årsmötet godkände 
revisionsberättelsen och fastställde bokslutet för 2016. 
 

6. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 

7. Val av styrelse, revisorer samt valnämnd för 2017 
I linje med valnämndens förslag valde årsmötet följande personer till styrelse, 
revisorer och valnämnd för 2017: 

Ordförande: Barbro Stomberg, HEBA AB  omval 
Ledamot: Dag Andersson, ABB   omval 
Ledamot: Gunnar Flisberg   omval 
Ledamot: Harvey Hammarsten, ABB  omval 
Ledamot: Tommy Hjort, Cervus Power AB omval 
Ledamot: Per Krainer, ABB   omval 
Ledamot: Per Sundqvist, ABB   omval 
Ledamot: Per-Arne Thunander  omval 
Ledamot: Aliae Oudich, ABB  nyval 
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Ledamot: Lennart Carlsson    nyval 
Adj.Ledamot: Nada Bandalo, ABB Industrigymn omval 
Revisor: Tommy Borg, ABB   omval 
Revisor: Rasmus Kristensen, Morgårdshammar  omval 
Revisorsuppleant: Leif Sköld   omval 
Valnämnd: May Person   omval 

På förslag av ordföranden valde årsmötet dessutom Jimmy Reimers, VBU till 
adjungerad ledamot av styrelsen, förutsatt att han tar på sig uppdraget.  

 
8. Årsavgift kommande verksamhetsår 

Årsavgiften för det kommande verksamhetsåret beslutades att fortsatt vara 100 kr. 
 

9. Stipendier 
Under åren 2007-2015 har föreningen delat ut stipendier för totalt 57.700 kr. Per 
Sundqvist berättade att fyra nya stipendieansökningar hittills kommit in under 2017. 
   

10. Stadgeändring 
Styrelsen föreslog ändring av texten i paragraf 1 och 2 av föreningens stadgar. 
Skattmästaren förklarade att syftet med ändringen var att öppna möjlighet för 
föreningen att bli klassad som ideell av skattemyndigheterna, vilket leder till 
väsentligt lägre skatt på kapitalvinster.  
Vid diskussion av ändringsförslaget framfördes att texten blir klarare, och modernare, 
om ”ledamot” ersätts med ”medlem”, inte bara i paragraf 1 och 2 utan på flera 
ställen i stadgarna. Styrelsen fick i uppdrag att på lämpligt sätt väva in denna ändring 
i texten. 
Årsmötet godkände därpå stadgeändringsförslaget enhälligt. För att ändringen skall 
vinna kraft måste samma beslut dock fattas vid nytt medlemsmöte, minst en månad 
senare.  
    

11. Övriga frågor 
Leif Sköld noterade att föreningens styrelse stadgeenligt väljs för ett år i taget. Han 
föreslog längre mandatperioder, och saxade val så att endast en del av styrelsen väljs 
om vid varje årsmöte. Styrelsen fick i uppdrag att överväga en stadgeändring rörande 
detta.   
Ordföranden tog upp att antalet deltagare på klubbmötena tenderade att minska, 
och frågade efter synpunkter. Responsen blev: 

 Henrik Stomberg sade att det är viktigt med bra marknadsföring av föredragen   
 Harvey Hammarsten sade att det kunde locka en ny målgrupp till mötena om 

en del av, eller alla, föredrag hölls på engelska.  
 Olle Ekwall föreslog att gymnasieelever bjuds in till klubbmötena. Ordföranden 

svarade att detta redan sker, men att proceduren kan förbättras. 
 Mats Hyttinen föreslog att föreningen skulle ta hjälp av Facebook för att locka 

yngre deltagare. Eventuellt kunde man genomföra ett projekt med hjälp av 
gymnasieelever. 

 
12. Mötet avslutas 
Ordföranden avslutade årsmötet kl 19.00. 
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Efter årsmötet följde klubbmötet: Robust vågkraft 
Ulf Lindelöf, Waves4Power berättade om utveckling av bojar och system för utvinning av 
vågkraft. Bolaget har en experimentell vågkraftboj vid Runde på norska Vestlandet, och har 
bl a utvecklingssamarbete med norsk industri rörande elkraftmatning av havsbaserade 
fiskodlingar. 
 
 
Ludvika 13 mars 2017 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
____________________________   ____________________________ 
Carl Ejnar Sölver, sekreterare   Barbro Stomberg, Ordförande 
 
 
 
Justeras     Justeras 
 
 
____________________________   ____________________________ 
Roland Persson    Lennart Carlsson 


