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Protokoll vid årsmöte PTC User Sweden, onsdagen den 07 November 2019 

Närvarande:  Inge Pedersen Ordförande & Kassör 
Nils Persson  Sekreterare 
Harri Holm   Tekniksamordnare 
+ ett antal medlemsföretag 

§1 Mötets öppnande: 
Föreningens ordförande öppnade mötet. 

 
§2 Röstlängd/Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar: 

Närvaro kontrollerades genom upprop och avprickning på lista.  
Sigmaxim är inte närvarande.  

§3 Godkännande av dagordning: 
Stämman godkände dagordningen 

 
§4 Val av mötets ordförande 

Till mötets ordförande valdes Inge Pedersen. 

§5 Val av mötets sekreterare 
Till mötets sekreterare valdes Nils Persson 

§6 Val av justeringsmän tillika rösträknare för mötet 
Klas Backlund Eco Log  
Peter Sundvall,  SAAB 

§7 Frågan om årsmötets behörighet utlysande: 
Årsmötet befanns vara behörigen utlyst 

§8 Verksamhetsberättelse  
Ordföranden redogjorde för styrelsens verksamhet under perioden årsmöte 2018 till årsmöte 2019. 

§9 Ekonomisk rapport 
Kassören redovisade årets förekommande inkomster och utgifter samt resultat för året 2018. 

§10 Revisionsberättelse 
Ordföranden läste upp revisionsberättelsen.  

§11 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Medlemmarna gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-2019. 

§12 Propositioner 
Inga propositioner eller motioner har inkommit. 

§13 Budget 
Stämman röstar igenom att revidera budgeten med en post som premierar bästa presentation med 10.000 
SEK. Samt en post gällande ersättning av revisor.  
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§14 Val av styrelse 

Följande styrelse valdes av stämman: 
Inge Pedersen omval på 1 år 
Harri Holm omval på 1 år 
Nils Persson omval på 1 år 
Lars Fäldner invald på 1 år 
 
Styrelsen konstituerar sig själva vid kommande styrelsemöte.  
 
Suppleanter: Inga suppleanter valdes på årsmötet. Styrelsen har rätt att utse suppleanter vid 

senare tillfälle om behov uppstår. 
 

§16 Val av revisorer 
Följande revisor valdes av stämman: 
Revisor:  Roger Söderström Tidsam AB, omval på 1 år 

§17 Val av valberedning 
Följande valberedning valdes av stämman: 
Johan Klingvall omval på 1 år 
 

§18 Övriga frågor 
Kan man tänka sig att streama mötet till nästa år? Deltagare som behöver resa långt.  
Göteborg verkar fortsatt vara en bra samlingsplats.   

§19 Årsmötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet. 
 

 
Vid protokollet: 
 
 
 
…………………………………..  ……………………………………… 
Nils Persson    Inge Pedersen 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
…………………………………..  ……………………………………… 
Klas Backlund    Peter Sundvall 


