Protokoll EHSS årsmöte den 30 mars 2020 (digitalt möte via länk, deltagare listade sist i protokollet)
AGENDA

KOMMENTAR

1.

Årsmötet öppnas

EHSS ordförande Jane Ahlin öppnade mötet.

2.

Val av mötesordförande

Cecilia Österman valdes till mötesordförande.

3.

Val av sekreterare

Anna-Lisa Osvalder valdes till sekreterare.

4.

Val av två justeringspersoner,
tillika rösträknare
Beslut om mötets behöriga
utlysande
Godkännande av dagordningen

Jörgen Frohm och Denis Coelho valdes att justera protokollet och tillika till rösträknare.

Styrelsens verksamhetsberättelse
och ekonomiska berättelse, samt
beslut om godkännande av dessa.

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen har funnits tillgängliga på EHSS
hemsida. EHSS ordförande Jane Ahlin läste upp verksamhetsberättelsen för 2019.
Verksamhetsberättelsen godkänndes av mötet.

Revisionsberättelse och
godkännande av denna

Kassör Hanna Skoog Rowa läste upp den ekonomiska berättelsen för 2019. Den ekonomiska
berättelsen godkänndes av mötet.
Revisor Åsa Eks revisionsberättelse lästes upp av EHSS orförande Jane Ahlin.
Revisionsberättelsen godkändes av mötet.

5.
6.
7.

8.
9.

Förfarande med överskott/
underskott i årsbokslutet
10. Styrelsens ansvarsfrihet

Kallelsen och mötesdatum kommunicerades en månad före mötet och mötets handlingar lades
ut på hemsidan två veckor innan mötet, enligt stadgarna. Mötet ansågs vara behörigt utlyst.
Dagordningen godkändes.

Kassör Hanna Skoog Rowa redovisade balans-och resultaträkning för 2019.
Mötet beviljarde styrelsen ansvarsfrihet.

11. Fastställande av årsavgift för
2020 (medlemsavgift)

Årsavgiften bibehölls på samma nivå för för 2020, som för 2019.
400 kr för medlem, 200 kr för studentmedlem och seniormedlem.

12. Godkännnde av verksamhetsplan
och budget för 2020

Mötets ordförande Cecilia Österman redogjorde för styrelsens verksamhetsplan för 2020 samt
budget för 2020. EHSS vision är: En hållbar värld på människans villkor.

13. Fastställande av antal ledamöter i
styrelsen

Sammankallande i EHSS valberedning Anders Janson föredrog ärendet. Styrelsen består av
ordförande, kassör och minst tre, högst sju styrelseledamöter samt två suppleanter. Antalet
styrelseledamöter bör vara ojämnt och detta fastställdes av årsmötet.

14. Val av kassör för 2 år

Sammankallande i EHSS valberedning Anders Jansson föredrog ärendet. Valberedningen
föreslår att Jenny Tolf, Göteborg väljs till kassör på 2 år.
Mötet biföll valberedningens förslag på kassör.

15. Val av styrelseledamöter och
suppleanter

Sammankallande i EHSS valberedning Anders Janson föredrog ärendet.
Ledamöter som kvarstår i styrelsen ett år till:
Jane Ahlin, Ljungskile (ordförande)
Cecilia Österman, Stockholm (vice ordförande)
Olle Janzon, Luleå (ledamot)
Mathias Stavevik, Stockholm (ledamot)
Göran Hägg, Stockholm (ledamot)
Denis Coelho, Jönköping (ledamot)
Valberedningen föreslår omval av följande personer på 2 år:
Anna-Lisa Osvalder, Göteborg (sekreterare)
Teresia Nyman, Uppsala (suppleant)
Jörgen Frohm, Göteborg (suppleant)
Mötet biföll valberedningens förslag på omval av dessa ledamöter.
I tillägg till val av Jenny Tolf som ny kassör (#14) föreslår valberedningen nyval av
Wessel van Leeuwen, Stockholm som ledamot på 2 år.

Mötet biföll valberedningens förslag på nyval.
16. Val av revisor för två år och
revisorssuppleant för ett år

Sammankallande i EHSS valberedning Anders Jansson föredrog ärendet.
Mats Bjurvald föreslogs till revisor på 2 år.
Karin Andersson, Stockholm föreslogs som revisorsuppleant på 1 år.
Mötet biföll valberedningens förslag.

17. Val av valberedning

Valberedningen har utgjorts av Anders Janson (sammankallande) och Linda Rolfö.
Linda Rolfö har ett år kvar i valberedningen.
EHSS styrelse föreslog omval av Anders Janson som sammankallande i valberedningen på 2
år. Mötet biföll detta.

18. Behandling av inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit.

19. Övriga frågor

EHSS studentprisvinnare presenterades av Anna-Lisa Osvalder, sammankallade i EHSS
bedömningskommitté. Övriga ledamöter i kommittén var Jörgen Frohm och Denis Coelho.
Årets vinnare blev Malin Lindström och Cornelia Sjöberg från Lunds tekniska högskola med
sin mastersuppsats inom Biomedical Engineering Development of a Shower Chair for
Increased User Independence. De får därmed åka och presentera arbetet på NES 2020 och
tävla mot de andra nordiska länderna.
Två nya representanter från EHSS har valts för deltagande i SiS/TK380, syn och belysning.
Dessa är Anki Nyström och Ulrika Lind.

20. Årsmötets avslutande

Mötets ordförande Cecilia Österman tackade för visat intresse och avslutade EHSS årsmöte
avseende verksamhetsåret 2019.

Sekreterare
Göteborg 30 mars 2020

Justeras

___________________________
Anna-Lisa Osvalder

_____________________
Jörgen Frohm

_____________________
Denis Coelho

