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Protokoll fört vid 

 

SvPP:s Årsmötet 2012 

Fredagen den 20 januari 2012, Nova Park Conference, Knivsta 

 

§1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet. 

Ordförande: Mille Örnmark 

Sekreterare: Pär Svensson 

 

§2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar. 

Upprättad av Stefan Pahlén, se bilaga 1. 

 

§3. Val av två justeringsmän, samt suppleanter för dessa att justera dagens protokoll. 

Justeringsmän: Torbjörn Stening och Stefan Pahlén dessa valdes även till 

suppleanter. 

 

§4. Fråga om kallelsen skett i vederbörlig ordning. 

Kallelse har skett i vederbörlig ordning. 

 

§5. Genomgång av föregående mötesprotokoll. 

Mille Örnmark gick igenom föregående mötesprotokoll, inga invändningar från 

årsmötes deltagarna. 

o Hem & Villa mässan 

o Utbildningar 

o Nya medlemsansökningar 

o ”Handbok” för kemikaliehantering anpassad för branschen. 

 

§6. Styrelsens årsredovisning. 

Stefan Pahlén läser upp förvaltningsberättelsen.  

Mille Örnmark presenterar resultatrapporten för 2011. 

Årsmötet fastställer resultatrapporten för 2011. 

 

§7. Uppläsning av revisionsberättelse. 

Marcus Gullberg (föreningens revisor) presenterar och tillstyrker. 

 

§8. Fastställande av balansräkning. 

Mille Örnmark presenterar balansrapporten för 2011. 

Årsmötet fastställer balansrapporten för 2011. 
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§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Marcus Gullberg (föreningens revisor) tillstryker. 

Årsmötet fastställer ansvarsfrihet för styrelsen 2011. 

 

§10. Beslut om eventuella vinst- eller förlustmedel. 

Eventuella vinst- och förlustmedel överföres till nytt år, årsmötet godkänner. 

 

§11. Fastställande av eventuella arvoden. 

Styrelsen har inga krav på arvoden, årsmötet bifaller. 

 

§12. Val av nya styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter. 

Valberedningens förslag på ordinarie ledamöter: 

o Mille Örnmark, omval 2 år 

o Lisa Holmgren, SaltClean, nyval 2 år 

o Sven-Erik Månsson, Poolwater, nyval 2 år 

Valberedningens förslag på ordinarie ledamöter godkänns av årsmötet. 

 

Valberedningens förslag suppleanter: 

o Per Forsberg, Svenska Poolfabriken, nyval 2 år 

o Marcus Gullberg, Gullberg & Jansson, nyval 2 år 

Valberedningens förslag på suppleanter godkänns av årsmötet. 

 

Valberedningens förslag ordförande och vice ordförande: 

o Mille Örnmark, ordförande 

o Stefan Pahlén, vice ordförande 

Valberedningens förslag på ordförande och vice ordförande godkänns av årsmötet. 

 

§13. Val av revisor och revisorssuppleant. 

Benny Johansson, Folkpool 

Patrick Litens, Nordic Pool, Suppleant 

Förslag på revisor och revisorssuppleant godkänns av årsmötet. 

 

§14. Val av en valberedning på tre personer. 

Styrelsens förslag: 

Per Martin (sammankallande), Processing 

Christer Rylander, Pooldesign 

Staffan Biörck, Folkpool 

Årsmötet godkänner styrelsens förslag. 
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§15. Fastställande av årsavgift fram till nästa ordinarie årsmöte. 

Styrelsen förslag för medlem 10 000 kr och för stödjande medlem 20 000 kr. 

Extra medlemsavgift baserad på omsättning. 

0 – 5 000 000 3 000 kr 

5 000 001 – 10 000 000 5 000 kr  

10 000 001 – 25 000 000 10 000 kr  

25 000 001 – 50 000 000 20 000 kr  

50 000 001 -   35 000 kr  

Årsmötet godkänner styrelsens förslag. 

 

§16. Behandling av eventuella medlemsansökningar. 

Ansökande:      Chemoform AB 

                         D.Å. Projektledning och entreprenad AB 

Respektive medlemssökande presenterar sitt företag. 

Styrelsen tillstyrker. 

 

Chemoform AB och D.Å. Projektledning och entreprenad AB lämnar lokalen. 

Årsmötet tillstyrker. 

 

Chemoform AB och D.Å. Projektledning och entreprenad AB återkommer till mötet. 

 

§17. Nästa möte 25 januari 2013 i Göteborg. 

 

§18. Övriga frågor. 

o Budget 2012 

Mille Örnmark går igenom intäkter och kostnader. 

Årsmötet godkänner styrelsens budgetförslag. 

 

o Styrelsens förslag till fortsatta arbetsgrupper: 

 Standarder, sammankallade Mille Örnmark 

 Marknadsföring privat, sammankallade Stefan Pahlén 

 Marknadsföring offentlig, sammankallande Mille Örnmark 

 Utbildning, sammankallande Ulf Dencker 

 Kemikalier, sammankallande Lisa Holmgren 

 

Lars Beckman ställer frågan angående riskarbetet. Mille Örnmark svarar att 

riskarbetet för närvarande ingår under arbetet med standarder. En grupp kan på sikt 

komma att bildas. 

Årsmötet godkänner styrelsens förslag till arbetsgrupper, sammankallande samt 

struktur. Intresserade skickar intresseanmälan till Mille Örnmark. 
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o Presentation av arbetsgruppernas arbete under 2011 och planer för 2012. 

 Mille Örnmark redogör för arbetet med standarder. 

 Stefan Pahlén redogör för arbetet med marknadsföring. 

 Christer Rylander redogör för arbetet med utbildningar. 

 Lisa Holmgren redogör för arbetet med kemikalier. 

 

Intresseanmälan att medverka i arbetsgrupperna skickas till respektive 

sammankallande. 

 

o Motioner 

Inga inkomna. 

 

o Medlemsfrågor: 

Avslutat medlemskap 2011: 

 Miami Pool 

 Poolkungen 

 GPA 

 Texsun 

 Menerga 

 Hempool 

 Tre Poolare 

 Poolspecialisten 

 Swimtec 

 Aqualine 

 

o Konsekvensanalys 

Utträde har skett av naturliga skäl samt att medlemmar inte varit nöjda. 

Utifrån medlemmarnas kommentarer bör vi säkerställa rekryteringsformen. 

Ett förslag är att Marknadsföringsgruppen har en djupare analys av nya 

bolag. Dessa skall även kontinuerligt följa upp påpekanden kring 

medlemmarnas agerande. 

För deras arbete bör föreningen skapa guidelines för bedömning så att 

medlemmar inte behandlas godtyckligt. 

 

Lars Beckman föreslår att föreningen tittar på andra branschföreningarnas stadgar. 

Årsmötet tycker att detta är ett bra förslag. 

 

o Branschdata 

För att öka transparensen och kunskapen kring vår bransch har styrelsen 

föreslagit att föreningens medlemmar skall rapportera sina verksamheter. 

Exempelvis: 

 Sålda pooler 

 Sålda spabad 
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 Export 

 Omsättning 

 m.m. 

Frågan kan hanteras genom marknadsföringsgruppen. 

 

Diskussioner kring hur villiga medlemmarna är att delge information skiljer sig en 

aning. Majoriteten är villiga att delge sin information. En annan fråga var hur 

definierar man en såld pool? osv. 

 

Årsmötet tycker att det finns intresse för branshdata. 

 

 

§19. Mötet avslutas. 

 

 

Ordförande  Sekreterare 

   

Mille Örnmark  Pär Svensson 

 
  

Justerare  Justerare 

   

Stefan Pahlén  Torbjörn Stening 

 


