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Styrelsen för SVENSKA JÄRN- & METALLGJUTERIERS FÖRENING har sedan
föregående årsmöte ha följande sammansä ning:

Ordförande:
- Lars Nilsson
Ordinarie ledamöter:
- 2021/2022

Lars Sedenborg

- 2021/2022

Stefan Eldin

- 2020/2021

Nicke Green

- 2020/2021

Johan Thurnäs

- Adjungerade ll styrelsen har varit:
Gert-Ove Ellström, förbundsdirektör, Malmö
Suppleanter har varit:
- 2021/2022

Richard Larsson

- 2021/2022

Ola Kaad

- 2020/2021

Peter Stridkvist

- 2020/2021

Håkan Johansson

Revisor har varit:
Bengt Frid, SJMF, Arboga
Niclas Raunegger, SJMF, Göteborg
Revisorsuppleanter har varit:
Mar n Ståhlberg, Arvikas, SJMF
Jonas Persson, Strängnäs, SJMF
Valberedningen har bestå av:
Tony Lidberg, Älmhult
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Lars Pe ersson, Halmstad, sammankallande

Thomas Sedenborg, Kvicksund
SAMMANTRÄDEN

Föreningens årsmöte ägde rum den 25 september på Clarion Hotel i Malmö. För
årsmötets beslut hänvisas ll årsmötesprotokollet.
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret ha 2 protokollförda sammanträden
samt kons tuerande sammanträde 25 september på Clarion Hotel i Malmö.
Sammanträde Teams, 7 maj samt 24 september på Clarion Hotel i Malmö..
Antal medlemmar har varit 77 (75), varav 40 (39) ak va, 16 (17) personliga samt 21 (21)
leverantörer/stödjande.
AVGIFTER

Medlemsavgi en har under året varit 250 kr för ak va medlemmar. Samma avgi har
utgå för stödjande medlemsföretag samt personliga medlemmar.
Ak va medlemmar har dessutom erlagt en serviceavgi enligt nedan:
Företag med 5 eller färre sysselsa a:

1.700: -

Företag med 6 – 10 sysselsa a:

2.400:-

Företag med mer än 10 sysselsa a:

3.700:-

Stödjande medlemsföretag med en eller två sysselsa a:

2.570:-

Stödjande medlemsföretag med mer än två sysselsa a:

3.980:-

AVTAL
Försäkringsavtalet med SÄKRA fortgår. Försäkringen kan tecknas av samtliga ak va
medlemmar.
KONFERENS
I samband med årsmötet på Norrqvarns Hotell i Lyrestad besöktes Lyrestads Gjuteri.
LÄTTSMÄLT
Föreningens dning LÄTTSMÄLT har under året kommit ut med två nummer.
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STUDIERESA

Årets Studieresa ck inställas på grund av pandemin.

ELMIA SUBCONTR.
Ingen utställning på grund av pandemin.
REPRESENTATION
Till föreningens uppgi er hör bl. a a företräda medlemsföretagen vid kontakter med andra
organisa onen, statliga verk och myndigheter.
KANSLI
Den löpande förvaltningen av föreningens verksamhet har handlagt vid föreningens kansli i
Malmö. Verkställande tjänsteman med del dstjänst har varit GERT-OVE ELLSTRÖM.
EKONOMI
För informa on om föreningens ekonomi hänvisas ll separat resultat-och balansräkning.

Malmö i mars 2021

ti

ti

tt

ft

fi

ti

ti

Styrelsen

