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Mötets Öppnande
Vi förklarar mötet öppnat

Fastställning av röstlängd
Innan mötets början fastställdes röstlängden i form av närvarolista på 37st 
betalande medlemmar.

Presentation av nuvarande styrelse och vilka som sitter framme vid podiet.
• Axel Svensson – Ordförande 2012
• Johan Strömbom – Kassör 2012
• Erland Lewin - Mötesordförande
• Noah Christiansson – Ledamot 2012
• Erik Cederberg – Kassör 2012
• Lars Sjögreen – Ledamot 2012

Frågan om mötet är behörigen sammankallat
Vi finner att mötet är behörigen sammankallat

Val av ordförande för mötet
Vi väljer Erland Lewin till mötets ordförande

Val av justeringsmän
Vi väljer Daniel Heynczenko och Lars Sjögren 
till justeringsmän för årsmötets protokoll.

Föredragande av verksamhetsåret
• Startade på Elektronikforumet som idé i januari
• Under våren grundades föreningen
• I Juni hade vi meet-up
• Under sommaren skaffasdes org.nr och bankkonto med mera
• Under hösten FundedByMe
• Meet-up i decmber
• Medlemsvärvning
• Facebookgrupp med 700+ likes
• Vinnova

Föredragande av ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 2012

Intäkter
– Vinnova

Utgifter
– 1st Event



Föredragande av revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av Erland Lewin
då vår revisor Sören ej var närvarande.

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet finner att styrelsen beviljas ansvarsfrihet

Verksamhetsplan 2013
– Skriva kontrakt och flytta in
– Fortsätta säkra ekonomin
– Inreda lokalen med verktyg och material
– Värva medlemmar
– Sprida Information
– Lära oss saker av varandra och bygga saker

Frågor på verksamhetsplanen
– En kort fråga om intresselistor

Årets Budget 2013
Axel föredrar årets budget

Frågor på Årets budget
– Diskussion om årets budget och hur vi ska få in pengar, tillexempel genom att få 

medlemmar att betala hela året i förväg för att ge oss ett större rörelsekapital i 
början, medlemsdeponeringar och andra alternativ.

– Årsmötet lägger till styrelsen att jobba vidare med detta under 2013.

Valberedningens förslag på ny styrelse föredras
”Valberedningen föreslår omval av Axel Svensson, Johan Strömbom, 
Erik Cederberg, Lars Sjögreen, Filippa Malmegård.

Samt nyval av Andreas Lundquist, Jonathan Solberg, Jim Nelin, Shahan Lilja, 
Cathrine Åsklint, Daniel Sjöstrand, Noah Christianson, Christian Antila till styrelseledamöter 
för kommande verksamhetsår.”

Ett förslag från en mötesdeltagare läggs om att styrelsen under året ska skapa 
riktlinjer och ordning för hur styrelsens arbetsordning ska se ut och ta fram ett 
förslag till nästa års årsmöte.

Val av styrelse för 2013

Årsmötet valde att anta valberedningens förslag på styrelse.

Årsmötet väljer att Axel Svensson sitter kvar som Ordförande

Årsmötet väljer att Johan Strömbom sitter kvar som Kassör

Årsmötet beslutar att Erik Cederberg avgår från sekreterarposten 
och att vi väljer Cathrine Åsklint till ny sekreterare.



Övriga frågor

– Lokal
Diskussion om uppvärmning och el, hur mycket el som finns att tillgå, huruvida 
elkostnaderna stämmer, alternativa uppvärmningssätt, ventilation, takfönster, 
alternativa sätt att få in pengar, bilda aktiebolag för att kunna hyra ut till aktiebolag 
och så vidare...
Handuppräckning ang positiv inställning till lokalen gav drygt 30st JA.

– IT
Jim och Christian håller en snabb presentation om vad som är på gång inom IT-
miljö, delat mellan två siter, Internals och Externals, Internals är ett verktyg för 
styrelsens hanterande av medlemsuppgifter, tillgångar till resurser osv. Externals är 
tänkt som dels ett ansikte utåt men även som ett medlemscommunity med 
kunskapsmatriser och intresselistor.

Mötets avslutande

Mötet avslutades 20:01 den 26/3-2013

Detta protokoll är OJUSTERAT i skrivande stund (2013-04-02)


