TRAFIKTEKNISKA FÖRENINGEN

Protokoll fört vid föreningens årsmöte den 16 april 2002, Slagthuset Malmö.

§0. Fastslagande av dagordning
Dagordningen för årsmötet fastlades. Ett övrigt ärende om utökning av antalet medlemmar i
styrelsen togs upp.

§1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mathias Wärnhjelm valdes till ordförande och Åsa Rystam Gramby till sekreterare för mötet.

§2. Val av justeringsman
Åsa Vagland valdes till justeringsman för mötet.

§3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§4. Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mathias Wärnhjelm redovisade att verksamhetsberättelsen skickats ut och om frågor fanns
kunde dessa ställas. (bilaga 1)
Malin Steen föredrog den ekonomiska redovisningen för 2000. Föreningen har ej kunnat
uppnå det nettoresultat som önskats, dels pg av större intäkter på etiketter/medlemsregister,
dels pg av lägre aktivitet i den lokala verksamheten än beräknat. (bilaga 2)
Revisionsberättelsen läste upp av Mathias Wärnhjelm då ingen av revisorerna var närvarande.
(bilaga 3)
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2001.

§5. Val av ordförande
Valnämndens förslag framgår av bilaga 4.
Per Nettelblad valdes till ordförande för 2 år och för omval till styrelsen för två år.

§6. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
Valnämndens förslag framgår av bilaga 4.
Ann-Christine Ingelström omvaldes till ledamot för två år, Ulf Agermark valdes till ledamot
för två år och Johan Persson omvaldes till suppleant för två år.

§7. Val av revisorer jämt suppleant
Valnämndens förslag framgår av bilaga 4.
Christer Wallström valdes till revisor för två år. Kjell Säfvestad valdes till revisorssuppleant
för två år.

§8. Utseende av valnämnd
Till valnämnd 2002 utsås Björn Salomonsson, Mathias Wärnhjelm (nyval) och Annika
Feyting (nyval).

§9. Årsavgift
Malin Steen presenterade år 2002s budget. (bilaga 5). Styrelsen föreslår en oförändrad
medlemsavgift på 200 kr för ordinarie medlemmar och 50 kr för studenter. Årsmötet beslöt i
enlighet med detta.

§10. Övriga ärenden
Utökad styrelse
Idag säger stadgarna att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. För att
styrelsen ska vara beslutsmässig krävs minst 3 närvarade vid mötet.
Önskemål finns att utöka antalet ledamöter i styrelsen för att fördela arbetsinsatserna mer och
minska kraven på resp ledamot. Olika förslag framkom och årsmötet beslöt om följande
stadgeändring som även måste utgöra beslutsärende på nästa årsmöte. Styrelsen ska bestå av
minst 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. För att styrelsen ska vara beslutsmässiga ska
minst hälften av ledamöterna vara närvarande:”

Trafikpris
Årets trafikpris gick till Lisa Warsén med följande motivering:
” Lisa har genom mångårig kvalificerad verksamhet inom trafikområdet etablerats som en av
landets duktigaste trafikplanerare.
Lisa belönas härmed av Trafiktekniska Föreningen för sina insatser för att skapa och sprida
kunskap om skillnader mellan kvinnor och mäns resbeteende och syn på transporter.
Lisas stora kompetens har medfört att hon får stor respekt inom ett än så länge
mansdominerat område. Lisa har som ledamot i JÄMIT bidragit till att på allvar föra in
jämställdhetsperspektivet i transportplaneringen. Ett jämställt transportsystem har blivit ett
transportpolitiskt delmål i Sverige.”

Exjobb
Stipendium för bästa examensarbete har utdelats till två studenter. Dels till Magnus Holmberg
vid Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik, för examensarbetet
”Uppföljning av stadsbidrag” och dels till Mikael Gontier vid KTH, Institutionen för Markoch Vattenteknik för examensarbetet ”Vulnerability assessment for de-icing salt
contamination of private wells”.
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