
Protokoll fört vid konstituerande årsmöte i Föreningen besiktningsmän för utemiljö  
den 25 maj 2009 i Alnarp. 

 
1. Mötets öppnade 
Göran Nilsson förklarade mötet för öppnat. 
 
2. Mötets stadgeenliga utlysande 
Beslöt årsmötet anse sig kallat i behörig ordning. 
 
3. Fastställande av närvaro/röstlängd 
Göran Andersson, STAF 
Roland Aronsson, Sveriges Stenindustriförbund 
Gunnar Edebrand, SBR 
Gunnel Holm, E-planta ek för 
Kurt Johansson, Sveriges Stenindustriförbund 
Jan Lang, Svensk Markbetong 
Allan Lickander, FSS, LIR 
Elisabet Nilsson, Elitplantstationen 
Göran Nilsson, Movium 
Kerstin Nilsson, Taggen Markkonsult 
Ulf Petersson, SP SITAC 
Maja Pettersson, LRF-GRO, GRO Plantskolor 
 
4. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet 
Beslöt välja Göran Nilsson till mötesordförande, Maja Pettersson till sekreterare samt Göran 
Andersson och Roland Aronsson till protokolljusterare. 
 
5. Fastställande av föredragningslista 
Beslöt med ändring i turordning, § 9 Fastställande av medlemsavgift tas för beslut innan § 8 
Fastställande av verksamhetsplan och budget, att godkänna den föreslagna dagordningen. 
 
6. Behandling av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och 
revisionsberättelse 
Ordföranden redogjorde vad som gjorts sedan bildandemötet den 25 februari 2009. 
Föreningen har fått ett organisationsnummer från Skatteverket. Föreningens namn har inte 
registrerats hos Bolagsverket, man inväntar en logotyp eftersom det blir billigare att registrera 
allt samtidigt.  
Föreningen har ingen balans- eller resultaträkning eftersom föreningen inte har haft några  
inkomster eller utgifter sedan bildandemötet.  
 
7. Beslut om ansvarsfrihet 
Eftersom föreningen inte har haft några utgifter eller intäkter föreslog revisorerna 
ansvarsfrihet för interimsstyrelsen. 
Beslöt ge ansvarsfrihet till interimsstyrelsen. 
  
8. Fastställande av medlemsavgift 
Beslöt att varje medlem ska betala 1000 kr i ideell avgift för 2009. 



Medlemmar 
SBR 
LRF-GRO 
E-planta ek. för. 
STAF 
FSS 
LIR 
Sveriges Stenindustriförbund 
SABO 
Elitplantstationen 
Movium 

Kommer att tillfrågas: 
Vägverket 
Sveriges Arkitekter 
SLU 
Svensk Markbetong 
Kyrkogårdscheferna 
 

 
9. Fastställande av budget och verksamhetsplan 
Budget för 2009 är 12 000 kr. 
 
Verksamhetsplan för 2009: 
Att äga och utveckla kravspecifikationen Certifieringsregler för besiktningsmän av utemiljö. 
Utveckla och underhålla föreningens hemsida, www.besiktningutemiljo.se  
Ta fram och registrera en logotyp tillsammans med föreningens namn. I logotypen ska namnet 
Besiktning utemiljö finnas med. 
 
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
Valberedningen föreslog en ordförande och fyra ledamöter. 
Beslöt enligt valberedningens förslag 
 
11. Val av ordförande på ett år 
Valberedningen föreslog Göran Nilsson. 
Beslöt välja Göran Nilsson till ordförande på ett år. 
 
12. Val av ledamöter 
Valberedningen föreslog Göran Andersson, Allan Lickander, Maja Pettersson och Roland 
Aronsson till ledamöter.  
Beslöt välja Göran Andersson och Allan Lickander på två år och Maja Pettersson och Roland 
Aronsson på ett år till ledamöter i styrelsen.  
 
13. Val av två revisorer samt en ersättare 
Beslöt välja Gunnar Edebrand och Kerstin Nilsson till revisorer samt lämna suppleantplatsen 
vakant. 
 
14. Val av valberedning 
Beslöt välja Gunnel Holm och Jan Lang till valberedningen med Gunnel som 
sammankallande. Valberedningen ska till nästa årsmöte ta fram förslag på ordförande, två 
ledamöter, två revisorer samt en ersättare till dessa. 
 
15. Behandling av motioner och styrelsens förslag 
Inga ärenden har framförts till årsmötet. 
 
16. Frågor väckta för diskussion på årsmötet, dock ej för beslut 
Göran Nilsson tog upp frågan om certifierade besiktningsmän på sikt ska kunna bli 
medlemmar i föreningen som enskilda personer. Mötet diskuterade frågan och föreslog att de 



inte ska kunna bli medlemmar utan måste i så fall bilda en egen förening som i sin tur kan bli 
medlem i den här föreningen. Frågan är väckt för diskussion och kommer att diskuteras 
vidare. 
 
Ulf Petersson, SP SITAC, föredrog ett avtalsförslag mellan SP SITAC och Föreningen för 
Besiktningsmän för Utemiljö. SP SITAC önskar respons och mötet rekommenderade 
styrelsen att gå igenom avtalet ytterligare. 
 
Marknadsföring av föreningen. Varje medlem bör marknadsföra föreningen inom sin 
organisation. En broschyr bör tas fram och artiklar skrivas i relevanta tidningar. 
 
17. Mötets avslutande 
Göran tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Maja Pettersson 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Göran Nilsson, ordf. 

 
 
 
 
Göran Andersson 

 
 
 
 
Roland Aronsson 

 
 


