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Styrelsen för SVENSKA- & METALLGJUTERIERS FÖRENING har sedan föregående 

årsmöte haft följande sammansättning: 

Ordförande: 

- Stefan Eldin 

Ordinarie ledamöter: 

- 2014/2015 Peter Stridqvist 

- 2014/2015 Håkan Johansson 

- 2013/2014 Hans Green  

- 2014            Staffan Persson 

Adjungerade till styrelsen har varit: 

Gert-Ove Ellström, förbundsdirektör, Malmö 

Suppleanter har varit: 

- 2014/2015 Bengt Frid  

- 2014/2015 Lars Sedenborg 

- 2013/2014 Dennis Englund 

- 2013/2014 Jonathan Karlsson 

Revisor har varit: 

 Revisor Jesper Lindvall,  

Martin Lindqvist, SJMF, Göteborg 

Revisorsuppleanter har varit: 

Revisor Jenny Åberg 

Jonas Persson, Strängnäs, SJMF 

Valberedningen har bestått av: 

Elisabeth Gustafsson, Älmhult, sammankallade 

Lars Nilsson, Getinge 

Lars Pettersson, Halmstad 



SAMMANTRÄDEN 

 

Föreningens årsmöte ägde rum den 26 april 2014 på Hotell Scandic i Stockholm. För 

årsmötets beslut hänvisas till årsmötesprotokollet. 

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda sammanträde 

samt konstituerande sammanträde 26 april i Stockholm, sammanträde 14 februari i 

Kvicksund, 24 april i Stockholm, 14 september i Istanbul samt 5 december i Bruzaholm. 

Antal medlemmar har varit 93 st varav 45 aktiva, 21 personliga samt 27 

leverantörer/stödjande. 

AVGIFTER   

 

Medlemsavgiften har under året varit 250 kr för aktiva medlemmar. Samma avgift har 

utgått för stödjande medlemsföretag samt personliga medlemmar. 

Aktiva medlemmar har dessutom erlagt en serviceavgift enligt nedan: 

Företag med 5 eller färre sysselsatta:                                             1.700: - 

Företag med 6 – 10 sysselsatta:                                                       2.400:- 

Företag med mer än 10 sysselsatta:                                                3.700:- 

Stödjande medlemsföretag med en eller två sysselsatta:           2.400:- 

Stödjande medlemsföretag med mer än två sysselsatta:            3.720:- 

 

AVTAL 

Försäkringsavtalet med SÄKRA  fortgår. Försäkringen kan tecknas av samtliga aktiva 

medlemmar. 

KONFERANS 

I samband med årsmötet i Stockholm besöktes Westermalms Metallgjuteri. 

LÄTTSMÄLT  

Föreningens tidning LÄTTSMÄLT har under året kommit ut med fyra nummer. 

STUDIERESA    



Årets Studieresa gick till Istanbul. Med hjälp av Turkiska Gjuteriföreningen kunde vi arrangera 

fyra intressanta studiebesök. Deltagarna fick även möjlighet att få en kulturell insyn i Turkiet. 

 

ELMIA SUBCONTR.  

Föreningen var med även i år tillsammans med fyra medlemmar. 

REPRESENTATION  

Till föreningens uppgifter hör bl. a att företräda medlemsföretagen vid kontakter med andra 

organisationen, statliga verk och myndigheter. 

KANSLI   

Den löpande förvaltningen av föreningens verksamhet har handlagt vid föreningens kansli i 

Trelleborg. Verkställande tjänsteman med deltidstjänst har varit GERT-OVE ELLSTRÖM.   

EKONOMI 

För information om föreningens ekonomi hänvisas till separat resultat-och balansräkning. 

 

Malmö i april 2015   

 

Styrelsen        

  

 


