
Protokoll för 

SvPP Årsmöte 2011
Fredagen den 11 februari 2011, Örenäs slott, Glumslöv

§1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
Ordförande: Mille Örnmark (MÖ), Sekreterare: Lisa Holmgren 

 

§2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
Upprättad av Mathias Olsson, se bilaga 1.

§3. Val av två justeringsmän, samt suppleanter för dessa att justera dagens protokoll.
Justeringsmän: Gunnar Samuelsson och Mathias Olsson dessa valdes även till suppleanter.

§4. Fråga om kallelsen skett i vederbörlig ordning.
Kallelsen har skett i vederbörlig ordning.

§5. Genomgång av föregående mötes protokoll.
MÖ gick igenom föregående mötes protokoll, inga invändningar från årsmötes deltagarna.
− Påbörjat norm & standard arbete.
− Bransch rapport.
− Stadga ändringar.
− 2 nya medlemsansökningar.
− SvPP planerar att hålla kompetensutbildning 1ggr/år.

§6. Styrelsens årsredovisning.
MÖ presenterade resultatrapporten för 2010.
Årsmötet fastställer resultatrapporten för 2010.

§7. Uppläsning av revisionsberättelse.
Marcus Gullberg (föreningens revisor) presenterar och tillstyrker.

SvPP har ny post box: 
Sveriges Poolproducenter (SvPP)
Box 448
101 28 Stockholm

 

§8. Fastställande av balansräkning.
MÖ presenterade balansrapporten för 2010.
Årsmötet fastställer balansrapporten för 2010.
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§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Marcus Gullberg (föreningens revisor) tillstyrker.
Årsmötet fastställer ansvarsfrihet för styrelsen 2010.

§10. Beslut om eventuell vinst- eller förlustmedel.
Eventuell vinst- eller 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 : Stefan Pahlén, under 2 år (omval).

Ulf Dencker, under 2 år (nyval).
Valberedningens förslag på suppleant: Mathias Olsson, under 2 år (omval).

Lennart Alsenhag önskar styrelsemedlem med mer industri erfarenhet tex en av Texsun AB nya 
ägare. Alsenhag kritiserar valberedningen för att inte vara tillräckligt utåtriktad och lätt tillgänglig.

Ordförande accepterar förslag på ytterligare ledamot Erik Falgren.

Paus för överläggning.

Förslaget om ytterligare ledamot dras tillbaka.
 

Stefan Pahlén och Ulf Dencker godkänns av årsmötet.

Mathias Olsson godkänns av årsmötet.

Suppleanters arbete; tre förslag:
1. Personlig suppleant, endast närvarande när någon ordinarie ledamot ej kan delta.  

 2. Närvarande vid alla styrelsemöten.
 3. Närvarande vid alla styrelsemöten samt tal rätt vid mötena.

Förslag 3 tas vidare till styrelsen. Styrelsen beslutar om ytterligare instruktioner till valberedningen.
Beslut om suppleanters arbete tas vid nästa möte, fram till dess gäller förslag 3.

Valberedningens förslag på ordförande och vice ordförande:
Ordförande Stefan Pahlén 
Vice ordförande Mille Örnmark 

Valberedningens förslag på ordförande och vice ordförande godkänns av årsmötet.

§13. Val av revisor och revisorssuppleant.
Valberedningen har inga förslag.
Årsmötet föreslår ordinarie revisor : Marcus Gullberg 
Årsmötet föreslår ordinarie revisorssuppleant: Ami Kaufmann  
Förslag på revisor och revisorssuppleant godkänns av årsmötet.
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§14. Val av en valberedning på tre personer.
Styrelsen föreslår sittande med Per Forsberg som ersättare till Anders Knutas.
Årsmötet godkänner styrelsens förslag.

§15. Fastställande av årsavgift fram till nästa ordinarie årsmöte.
Styrelsens förslag är för medlem 10 000kr och för stödjande medlem 20 000kr.
Årsmötet godkänner styrelsens förslag.

Styrelsen föreslår en extra medlemsavgift. 
Denna skall delfinanserna arbetsgrupperna och vara omsättningsbaserad under tre år. 
Årsmötet godkänner styrelsens förslag.

§16. Behandling av eventuella medlemsansökningar.
Ansökande: Poolwater Nordic AB, styrelsen och årsmötet tillstyrker.

Olaf Gruppen AB/Badexpo, styrelsen och årsmötet tillstyrker.
M Malmsten AB, styrelsen och årsmötet tillstyrker.
PP Arkitekter AB, styrelsen och årsmötet tillstyrker.
Prominent AB, styrelsen och årsmötet tillstyrker.

§17. Nästa möte februari 2012 i Stockholm, styrelsen ger förslag i juni.

§18. Övriga frågor.

*Budget 2011
MÖ går igenom intäkter och kostnader.
Årsmötet godkänner styrelsens budgetförslag.

Alsenhag lämnar mötet.

*Styrelsens förslag till arbetsgrupper:
− Standarder, sammankallande Mille Örnmark
− Marknadsföring, sammankallande Mats Hartelius
− Utbildning, sammankallande Christer Rylander
− Medlemsrekrytering, sammankallande Stefan Pahlén
− Kemikalier, sammankallande Niklas Henelius

Årsmötet godkänner styrelsens förslag till arbetsgrupper, sammankallande samt struktur.
Intresserade skickar intresse anmälan till Mille Örnmark.

*Förfrågan om SvPP vill samarbeta med andra bransch organisationer tex. EWA (European 
Water Association)
Årsmötet önskar att SvPP samarbetar med andra bransch organisationer.

Alsenhag återkommer till mötet.
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* Alsenhag önskar diskutera en poolbyggare (ej medlem i SvPP) som han är oenig med 
angående kvalitén på utfört arbete.  
Enligt SvPPs stadgar kan och skall inte föreningen agera domare. 
Ordförande bryter dialogen.

§ 19. Mötet avslutas.

Sekreterare 

…..............................................................................
Lisa Holmgren

Justerare

…..............................................................................
Gunnar Samuelsson  

Justerare

…..............................................................................
Mathias Olsson 
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