Protokoll från Miljöbrons årsmöte 2011-04-14
Plats: Miljöbron, Arvid Hedvalls Backe 4, Göteborg
Tid: 16.00 - 18.00
Närvarande: se bilaga 1
§ 1 Peter Gaestadius öppnade mötet.
§ 2 Närvaron antecknades, se bilaga 1. Röstlängd fastställdes, se bilaga 2.
§ 3 Årsmötet ansåg att mötet utlysts på rätt sätt.
§ 4 Till mötesordförande valdes Peter Gaestadius. Anna Jonson Sahlberg valdes som
mötessekreterare.
§ 5 Jörgen Kyle och Susanna Hambesson valdes som justerare.
§ 6 Dagordningen fastställdes.
§ 7 Verksamhetsledarna redogjorde för Miljöbrons verksamhet och ekonomi under
verksamhetsåret 2010. Den nytryckta verksamhetsrapporten delades ut och återigen konstaterades
det att de fantastiska siffror som där i visas upp tyder på att Miljöbron fyller en viktig funktion. Ska
något enskilt lyftas upp för att marknadsföra Miljöbron är det resultaten av företagens utvärderingar.
§ 8. Balans‐ och resultaträkningen samt räkenskaperna i Miljöbron för räkenskapsåret 2010 har
granskats utan anmärkning av den auktoriserade revisorn Peter Önnheim, se bilaga 3.
§ 9 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
§ 10 Årsmötet fastställde verksamhetsplan med mål och budget för 2011, se bilaga 4. På grund av
många yttre omständigheter är det svårt att gissa hur målen ska sättas, samtidigt som man vill
bibehålla den höga kvaliteten. Därför liknar målen de som sattes för 2010.
§ 11 Peter Gaestadius valdes som ordförande för verksamhetsåret 2011.
§ 12. Årsmötet beslutade att anta valberedningens förslag på ny styrelse, se bilaga 5. Hanna Stensson
(studentrepresentant från Högskolan Väst), Malin Eriksson (studentrepresentant från Göteborgs
universitet) David Backelin (Koucky & Partners) samt Dan Strömberg (Göteborgs Universitet) valdes
in som nya styrelseledamöter. En ännu ej namngiven person från Chalmers Tekniska Högskola
kommer att adjungeras. Göran Wallin (Göteborgs Universitet) och Frida Levin (studentrepresentant
från Göteborgs universitet) avgick som ledamöter.
§ 13 Årsmötet valde Peter Önnheim till revisor för verksamhetsåret 2011.
§ 14 Årsmötet valde Jörgen Kyle, Jakob Lagercrantz, Torunn Renhammar och Sara Augustsson till
valberedning för kommande års verksamhet.

§ 15 Peter Gaestadius berättade om Miljöbron i Skåne. Malin Planander som tidigare arbetat som
verksamhetsledare för Miljöbron i Göteborg kommer att starta upp verksamhet i Skåne under hösten
men i form av en egen förening. Ett avtal för hur Miljöbrons varumärke får användas kommer att
tecknas.

§ 16 Övriga frågor:
-

Torunn Renhammar, verksamhetsledare Miljöbron Göteborg, meddelade att hon fått nytt
jobb och nyrekrytering kommer att ske under våren.
Några olika förslag på en uppdatering av Miljöbrons logotyp visades upp men inget av
förslagen kändes som en klar favorit och frågan läggs på is tills vidare. Förslagen kom från
reklambyrån Box Information som fått i uppgift att förnya Miljöbrons grafiska profil.

§ 17 Mötet avslutades.
Sekreterare: Anna Jonson Sahlberg

Justerare:

_______________________
Jörgen Kyle
person från Chalmers kommer att adjungeras

_________________________
Susanna Hambesson

