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Protokoll från årsmöte i SQLug 2012-01-30 

 
Plats: World Trade Center, Kungsbron 1 (Stockholm). 
 
 

§ 1 Fråga om mötets behöriga utlysande. 
 Mötet befanns vara behörigen utlyst. 

  

§ 2  Val av ordförande för mötet. 
 Till ordförande för mötet valdes Johan Åhlén. 
 

§ 3 Val av sekreterare för mötet. 
 Till sekreterare för mötet valdes Steinar Andersen 
 

§ 4 Dagordning. 
 Dagordningen godkändes 
 

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera 

protokollet. 
 Till justeringsmän för mötet valdes Johan Jersby och Mårten Rune. 
 

§ 6 Verksamhetsberättelse. 
 Ordföranden gick igenom verksamheten för 2011. 

 

§ 7 Kassörens redovisning. 
 Steinar berättade om ekonomin. 
 

§ 8 Revisorernas berättelse. 
 Steinar redovisade för revisorns utlåtande. 
 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
 Styrelsen beviljades av årsmötet ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

 

§ 10 Val av föreningens ordförande för en tid av ett år. 
 Johan Åhlén omvaldes. 
 

§ 11 Val av vice ordförande för en tid av ett år. 
 Tibor Karaszi omvaldes. 
 

§ 12 Val av sekreterare för en tid av ett år. 
 Lars Utterström omvaldes. 
 

§ 13 Val av kassör för en tid av ett år. 
 Steinar Andersen omvaldes. 
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§ 14 Val revisor och en revisorsuppleant. 
Till ordinarie revisor för en tid av ett år valdes Jenny Unnerstedt  och Maria 
Bakas som revisorsuppleant.  

 

§ 15 Val av valberedning.  
 Som valberedare omvaldes Håkan Winther 
 

§ 16 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
 Inga förslag eller motioner har inkommit. 
 

§ 17 Övriga frågor. 
Frågan om forumets vara eller icke vara kom upp. Hur skall vi se till att öka 
aktiviteten där? Medlemmarna vill att denna fråga hålls levande under året. 
Styrelsen håller med, och konkreta förslag mottages med tacksamhet. Förslag 
på att starta en forumtråd för forumfrågar kom upp. 

 
   

 
  
 

 

 

Underskrifter: 
 
 ______________ ______________ 
 Johan Åhlén Steinar Andersen 

Ordförande Sekreterare 
 
 
 ______________ ______________ 
 Johan Jersby Mårten Rune 
 Justeringsman Justeringsman 
 


