
Årsmöte 2020

Digitalt möte
2020-12-17



Tidplan årsmöte 2020

16.30 – Årsmöte

Medverkande:

Eva-Jo Hancock (Rabalder Produktion)

Mervi Rokka (Ljuskultur och Belysningsbranschen)



Agenda/Dagordning

1.Årsmötets öppnande

2.Fråga om årsmötet stadgeenliga utlysande (kallelse utgick den 3 december 2020, stadgarna säger 14 dagar före)

3.Fastställande av dagordning

4.Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

5.Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.

6.Förslag på stadgeändring beträffande val av styrelse och revisorer

7.Styrelsens verksamhetsberättelse  

8.Årsredovisning och revisorernas berättelse

9.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10.Beslut om årsavgifter för personliga medlemmar (507kr, oförändrat)

11.Val av
•A) Styrelse

•B) Revisorer 

•C) Valberedning

12. Övriga frågor

13.Årsmötets avslutande 



Förslag om stadgeändring
Förslag beträffande val av styrelse samt ekonomi. På extrastämman den 3 december beslöts att SBS stadgar ska 
ändras till följande i punkterna i fråga:

§3 Styrelse

“Ordförande, Vice ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare samt övriga styrelsemedlemmar väljs vid 
årsmötet för en tid av högst två år i följd. Vid valet eftersträvas att styrelsemedlemmarna representerar olika deltar
av sällskapets arbetsområden. Övriga eventuellt behövliga funktionärer utser styrelsen inom sig. Ingen får tillhöra
styrelsen mer än fyra år i följd, dock kan styrelseordföranden sitta på sin post 2-4 år efter att ha valts till 
ordförande, oavsett hur länge personen suttit i styrelsen innan val till ordförande. …”

§5 Ekonomi och räkenskaper

“Sällskapets arbets-och räkenskapsår löper från och med 1 juli till och med 30 juni påföljande år. Räkenskaperna
revideras av en revisor och en revisorssuppleant.”



Agenda/Dagordning

1.Årsmötets öppnande

2.Fråga om årsmötet stadgeenliga utlysande (kallelse utgick den 3 december 2020, stadgarna säger 14 dagar före)

3.Fastställande av dagordning

4.Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

5.Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.

6.Förslag på stadgeändring beträffande val av styrelse och revisorer

7.Styrelsens verksamhetsberättelse  

8.Årsredovisning och revisorernas berättelse

9.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10.Beslut om årsavgifter för personliga medlemmar (507kr, oförändrat)

11.Val av
•A) Styrelse

•B) Revisorer 

•C) Valberedning

12. Övriga frågor

13.Årsmötets avslutande 



Verksamhetsberättelse 2020



Presentation av styrelsen 2020

Mervi Rokka

Ljuskultur & 

Belysningsbranschen

Anneli Wallman

Teknisk säljare/VD

sedan 2019

Tobias Allard

Belysningsrådgivare

Wever & Ducré

sedan 2018

Beata Denton(ordf.)

Ljusdesigner, arkitekt

Reform

sedan 2016

Carolin Fischer 

Ljusdesigner, inr.arkitekt

Ljusrum

sedan 2016

Jennie Hellberg

Ljusdesigner

Ramböll

sedan 2018

Anders Lind

Ljusdesigner

Signify

sedan 2019

Ingela Kempe

studerande

sedan 2016

Eva-Jo Hancock

Creatve director

Rabalder Produktion

sedan 2018

Valberedningen

Fanny Englund

Light Bureau

Jesper Nörthen

Fox Belysning

Kjell Wallin

Fagerhult



● Pga pendemin har vi inte haft några visningar sedan mars.

● Vi har introducerat den nya loggan

● Vi har påbörjat en process om framtagande av två kategorier i
Svenska Ljuspriset

2020



Teleoperatören 3 Huvudkontor

3 februari 2020
Marc Checci (Studio Stockholm), Peter Nilsson(Node Ljusdesign)
33 deltagare



Ekonomikum Uppsala, vinnaren av Svenska Ljuspriset

13 januari 2020
Jonas Kjellander(SWECO) och Peter Götlind (Uppsala universitet)
25 deltagare



Eddaåspången, i samband med Ekonomikum Uppsala

13 januari 2020
Svante Pettersson och Marcus Persson ( Kreativ Teknik)
25 deltagare



Ny logotyp
Lanserad i juni



Svenska Ljuspriset 2020



På den extra föreningsstämman den 3 december bildades en arbetsgrupp som ska snabbutreda frågan om 
att utöka priset till två kategorier: Extern belysning och interiör belysning. 
Mervi Rokka representerar gruppen idag och berättar hur diskussionerna går.

Svenska Ljuspriset



Kommande möten:

2021: Östermalms Saluhall, Kulturhuset, Ljusinstallationer utomhus, Dramaten, Digitala presentationer



Agenda/Dagordning

1.Årsmötets öppnande

2.Fråga om årsmötet stadgeenliga utlysande (kallelse utgick den 3 december 2020, stadgarna säger 14 dagar före)

3.Fastställande av dagordning

4.Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

5.Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.

6.Förslag på stadgeändring beträffande val av styrelse och revisorer

7.Styrelsens verksamhetsberättelse  

8.Årsredovisning och revisorernas berättelse

9.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10.Beslut om årsavgifter för personliga medlemmar (507kr, oförändrat)

11.Val av
•A) Styrelse

•B) Revisorer 

•C) Valberedning

12. Övriga frågor

13.Årsmötets avslutande 



Agenda/Dagordning

1.Årsmötets öppnande

2.Fråga om årsmötet stadgeenliga utlysande (kallelse utgick den 3 december 2020, stadgarna säger 14 dagar före)

3.Fastställande av dagordning

4.Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

5.Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.

6.Förslag på stadgeändring beträffande val av styrelse och revisorer

7.Styrelsens verksamhetsberättelse  

8.Årsredovisning och revisorernas berättelse

9.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10.Beslut om årsavgifter för personliga medlemmar (507kr, oförändrat)

11.Val av
•A) Styrelse

•B) Revisorer 

•C) Valberedning

12. Övriga frågor

13.Årsmötets avslutande 



Mervi Rokka

Ljuskultur & 

Belysningsbranschen

Anders Lind

Sales application specialist

Signify

sedan 2019

Tobias Allard

Belysningsrådgivare

Wever & Ducré

sedan 2018

Beata Denton (ordf.)

Ljusdesigner, arkitekt

Reform

sedan 2016

Angela Holland

Belysningsprojektör, 

ljuskonsult

Jennie Hellberg

Ljusdesigner

Ramböll

sedan 2018

Anneli Wallman

Teknisk säljare/VD
sedan 2019

Dietmar Högl

Ägare DH Lighting

Eva-Jo Hancock

Creatve director

Rabalder Produktion

sedan 2018

Val av styrelsen & revisorer 2021

Revisorer

Malin Markman, ordinarie

Cajsa Marcelius, suppleant



Val av revisorer 2021

Malin Markman, revisor

Finnhammars
Revisionsbyrå

Cajsa Marcelius, revisorssuppleant

Finnhammars Revisionsbyrå



Val av valberedningen 2021

Valberedningen 2020

Fanny Englund

Light Bureau

Kjell Wallin

Fagerhult

Jesper Nörthen

Fox Belysning



Agenda/Dagordning - uppföljning

1.Årsmötets öppnande

2.Fråga om årsmötet stadgeenliga utlysande

3.Fastställande av dagordning

4.Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

5.Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.

6.Styrelsens verksamhetsberättelse

7.Årsredovisning och revisorernas berättelse

8.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

9.Beslut om årsavgifter för personliga medlemmar (507kr, oförändrat)

10.Val av
•A) Styrelse

•B) Revisorer

•C) Valberedning

11. Övriga frågor

12.Årsmötets avslutande 



Årsmötet avslutas


