Protokoll fört vid årsmöte i Cramérsällskapet den 22 mars 2012
Tid: kl. 16.30-18.00.
Närvarande: Jan-Eric Englund, Mats Hagnell, Ann-Charlotte Hallberg, Björn Holmquist, Ulla
Holst, Fredrik Jonsson, Maria Karlsson, Sune Karlsson, Rolf Larsson, Georg Lindgren, Mikael
Möller, Hans Nyquist, Bengt Ringnér, Leif Ruckman, Mats Rudemo, Ghazi Shukur, Martin Sköld,
Iris Wang, Jun Yu.
1. Årsmötets stadgeenliga utlysning. Rolf Larsson öppnar mötet och det beslutas att årsmötet
är stadgeenligt utlyst.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. Rolf Larsson väljs till ordförande och
Martin Sköld till sekreterare.
3. Val av medlem att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Jan-Eric Englund väljs
till justeringsperson.
4. Fastställande av dagordning. Den föreslagna dagordningen fastställes.
5. Verksamhets- och räkenskapsberättelser. Verksamhetsberättelsen godkännes av årsmötet.
Kassör Mikael Möller redogör för årets räkenskaper. Räkenskapsberättelsen godkännes av
årsmötet.
6. Revisionsberättelse. Revisionsberättelsen undertecknad av revisor Mikael Andersson
godkännes av årsmötet, dock noteras att sällskapets andre revisor Lars Wahlgren ej
undertecknat berättelsen.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna året.
8. Val av styrelse (ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter). Valberedningen har
bestått av Sune Karlsson (sammankallande), Ulla Blomquist och Anders Lundquist.
Årsmötet beslutar godkänna valberedningens förslag. Den nya styrelsen är
Ghazi Shukur (ordförande, nyval)
Martin Sköld (sekreterare, omval)
Pierre Carbonnier (kassör, nyval)
Jakob Bergman (omval)
Lars Rönnegård (nyval)
Maria Karlsson (nyval)
Ann-Charlotte Hallberg (nyval)
9. Förslag till representant i Svenska statistikfrämjandets styrelse som också är medlem
eller adjungerad medlem i föreningens styrelse. Maria Karlsson väljs enligt
valberedningens förslag.
10. Val av två revisorer samt revisorsuppleant. Årsmötet beslutar om omval på samtliga
poster enligt valberedningens förslag: Mikael Andersson (ordinarie), Lars Wahlgren
(ordinarie) och Anders Björkström (suppleant)

11. Val av valberedning om tre personer. Årsmötet beslutar att valberedningen består av: Rolf
Larsson (sammankallande), Jan-Eric Englund och Mikael Möller.
12. Fastställande av årsavgift för 2012. Vid årsmötet 2011 rekommenderades följande årsmöte
att besluta om en höjning av avgiften för individuell medlem till 80 kronor. Efter en kort
diskussion och följande omröstning beslutar årsmötet enhälligt att istället höja avgiften för
individuell medlem till 100 kronor. Avgiften för institution beslutas vara oförändrad på 500
kronor.
13. Fastställande av budget för 2012. Kassör Mikael Möller presenterar budget för 2012.
Mötet beslutar godkänna föreslagen budget efter mindre korrektion.
14. Förslag till stadgeändringar. Ett förslag till stadgeändringar och donationsbestämmelser
delades ut under mötet. Det påpekas att dessa ej blivit stadgeenligt utlysta då de ej medföljt
årsmötets kallelse. Punkten bordlägges därför till nästa årsmöte.
15. Behandling av väckta motioner. Två motioner författade av Mikael Möller har inkommit
till årsmötet:
a) Val till förtroendeposter skall ske via nätet och avslutas på årsmötet.
Efter diskussion passas frågan vidare till styrelsen för vidare utredning.
b) Man skall kunna vara medlem i Cramérsällskapet utan att vara medlem i Främjandet.
Det påpekas att detta föranleder ändringar i Främjandets stadgar, motionären beslutar därför
dra tillbaka motionen.
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