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PROTOKOLL 
 

från årsmöte med Föreningen för Kommunal Statistik och Planering (KSP) i Karlstad  

2011-09-09. 

 

Närvarande: ett femtiotal föreningsmedlemmar 

 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Hans Lindberg hälsade närvarande medlemmar välkomna till 

föreningens årsmöte och förklarade detta öppnat.   

 

§ 2. Val av mötesordförande 

Till årsmötets ordförande valdes Alf Fyhrlund. 

 

§ 3. Val av sekreterare för mötet 

Till sekreterare för årsmötesprotokollet valdes Gunilla Kärrdahl, Jönköping. 

 

§ 4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare 

Att jämte ordföranden justera protokollet, samt tillika rösträknare, valdes Christina Ripa, 

Region Skåne och Charlotte Jansson, Norrköping. 

 

§ 5. Godkännande av dagordning 

Förslag till dagordning godkändes. 

 

§ 6. Årsmötets stadgeenliga utlysande  

Föreningens ordförande redogjorde för hur årsmötet utlysts via hemsida och nyhetsbrev. 

Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 

 

§ 7. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes genom avprickning på deltagarlista av Christina Ripa. 

 

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010/2011 har funnits tillgänglig på 

föreningens hemsida. Föreningens ordförande Hans Lindberg redogjorde för denna.  

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen som lades till handlingarna 

(bilaga 1). 

 

§ 9. Styrelsens ekonomiska redovisning 

Kassören Pernilla Melin presenterade den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 

2010/2011. Verksamheten har gått med drygt 12 000 kr i överskott. 

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redovisningen (bilaga 2). 
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§ 10. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen över verksamhetsåret 2010/2011 hade tillhandahållits mötesdeltagarna 

(bilaga 3). En av revisorerna, Göran Carlsson, läste upp revisionsberättelsen. I berättelsen 

tillstyrkte revisorerna ansvarsfrihet för styrelsen.  

 

§ 11. Arbetsgruppernas verksamhetsberättelser 

Redogörelser lämnades av representanter för arbetsgrupperna enligt följande: 

Hans Ekholm redogjorde för HoB-gruppen: Gruppen har haft två möten under året som 

framför allt har handlat om lägenhetsregistret och SCB:s utredning om framtida hushålls- och 

bostadsstatistik.  

Lutz Ewert, KOMPASS-gruppen: Skriftlig verksamhetsberättelse saknas. Gruppen har haft två 

möten under året. 

IT-gruppen: Ingen verksamhet under året. 

Christian Skarman, Prognosgruppen: Har haft tre möten under året, som bland annat har 

handlat om uppdatering av TYKO, samband mellan befolkningstillväxt och en del andra 

faktorer samt SCB:s modell för barnafödandet. Gruppen planerar en temadag under hösten om 

befolkningsprognoser.  

Hans Lindberg, NABO: Gruppen har haft ett möte under året som bland annat tog upp 

bostadsförsörjning ur olika perspektiv. På årskonferensen i Örnsköldsvik 2010 anordnade 

arbetsgruppen ett välbesökt seminarium Riktlinjer för bostadsförsörjningen - en plan för 

boendet. 

 

Utöver ovan nämnda grupper har KSP tre representanter i Programrådet för regionalstatistik 

som administreras av SCB.  

 

Årsmötet beslutade att godkänna arbetsgruppernas verksamhetsberättelser som lades till 

handlingarna. 

 

§ 12. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010/2011.  

 

§ 13. Budget 2011/2012 

Något förslag till budget för kommande verksamhetsår 2011/2012 har inte skickats ut. Den 

nya styrelsen kommer att lägga ett förslag till budget på sitt första styrelsemöte. Detta 

kommer sedan att finnas tillgängligt på föreningens hemsida. 

 

§ 14. Beslut om årsavgift 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för verksamhetsåret 2011/2012 skall vara oförändrad 

300 kr per år och medlem.  

 

§ 15. Val av ordförande för föreningen 

Årsmötet beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordförande för 2011/2012 

välja Marianne Fabricius-Toreblad, Helsingborg (nyval ett år). 

 

§ 16. Val av övriga ledamöter till styrelsen, verksamhetsår 2011/2012 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag, att till ledamöter i styrelsen välja:  

Pernilla Melin, Sweco (omval två år) 

Gunilla Kärrdahl, Jönköping (omval två år) 

Charlotte Jansson, Norrköping (nyval två år) 

Christina Ripa, Region Skåne (nyval två år) 

Följande ledamöter valdes 2010: 

Mona Stensmar Petersen, Karlstad (ett år kvar) 
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Magnus Forslund, Västerås (ett år kvar) 

Thomas Lundgren, Örnsköldsvik (ett år kvar) 

 

Utöver ovanstående adjungeras till styrelsen två personer som löpande utses av styrelsen: dels 

en representant för SKL dels en representant från SCB. Vid tiden för årsmötet var dessa Hans 

Ekholm, SKL och Magnus Nyström, SCB.  

 

§ 17. Val av två revisorer och en revisorsuppleant 

Årsmötet beslutade att till revisorer på ett år välja Lars Sundblad, Sigtuna (omval) och Göran 

Carlsson, Trollhättan (omval). Till revisorsuppleant valdes Paul Hultberg, Eksjö (omval) 

 

§ 18. Val av valberedning 

Valberedningen utökades till fyra personer. Till valberedning valdes Tore Almlöf, Karlskrona 

(omval), Aziza Hussein Abdalla, Uppsala (omval), Pia Kronengen, Karlskrona (nyval) och 

Sabina Andersson, Halmstad (nyval). Till sammankallande i valberedningen valdes Pia 

Kronengen. 

 

§ 20. Anmälda motioner 

Ordföranden meddelade att inga motioner inlämnats till årsmötet. 

 

§ 21. Nästa årskonferens 

Charlotte Jansson inbjöd till 2012 års konferens i Norrköping.  

 

§ 22. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden hade kommit in. 

 

§ 23. Avslutning 

Årsmötets ordförande Alf Fyhrlund tackade medlemmar och styrelse för det gångna året.  

 

Föreningens ordförande Marianne Fabricius-Toreblad tackade för förtroendet som ny 

ordförande. 

 

Mötets ordförande förklarade därefter mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet: 

 

……………………… 

Gunilla Kärrdahl 

 

 

Justeras: 

 

……………………… 

Alf Fyhrlund 

 

 

………………………                                              ……………………… 

Charlotte Jansson                   Christina Ripa   

 
 


