
Vårmöte med föreningsårsmöte

Hissförbundet

14 maj 2020, digitalt via Teams
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Program
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Vårmöte

09.00-09.15 Hissförbundets föreningsårsmöte

09.15-09.30 Presentation av Hissförbundets olycksfallsstatistik 2019

09.30-10.00 Uppdatering om Hissförbundets aktiviteter med anledning av Corona

Teknik- och Säkerhetskommitté

13.00-15.00 se separat agenda



Digitalt vårmöte – så gör vi
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• Vänligen ha kamera och mikrofon avstängd 

• Frågor tas efter varje mötespunkt via chatten:

• Vill du säga något, skriv ditt namn i chatten så kommer moderatorn att ropa upp dig ELLER

• Skriv frågan i chatten så läser moderatorn upp frågan när det är dags

• OBS! Använd inte ”räck upp handen”-funktionen

• Moderator för chatten = Katarina Malmqvist, Hissförbundet

• Vid röstning: Enkel majoritet gäller. Anmäl ditt namn i chatten om du inte bifaller. 

Mikrofon DeltagareChattKamera



Uppförandekod för medlemmar och representanter
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Föreningsårsmöte
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1. Sammanträdets öppnande
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2. Val av mötesordförande och protokollförare
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3. Godkännande av dagordning 
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Dagordning föreningsårsmöte 2020
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1. Sammanträdets öppnande 

2. Val av mötesordförande och protokollförare 

3. Godkännande av dagordning 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd 

5. Val av två justeringsmän 

6. Prövning om årsmötet blivit behörigt sammankallat 

7. Framläggande av årsbokslut för år 2019

8. Fastställande av årsbokslut år 2019

9. Fastställande av medlemsavgift för 2021

10.Val av styrelse

11.Val av valberedning

12.Det formella föreningsmötet avslutas



4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
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Upprättande och godkännande av röstlängd
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1. Upprop av medlemmar med rösträtt i bokstavsordning (efternamn), enligt 

deltagarlistan i Teams

-> vänligen sätt på din mikrofon för att kunna svara

2. Eventuell genomgång av deltagarna som har ringt in

-> vänligen säg ditt namn när ditt telefonnummer ropas upp

3. Godkännande

Mikrofon DeltagareChattKamera



5. Val av två justeringsmän 
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6. Prövning om årsmötet blivit behörigt sammankallat 
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7. och 8. 

Framläggande / fastställande av årsbokslut för år 2019
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Årsbokslut: skillnad förening och servicebolag

Föreningsverksamheten innebär det som har med den ideella föreningen att 

göra så som stadgar, styrelse, medlemskap med mera. Detta finansieras av den lilla 

delen av den totala avgiften (medlemsavgiften). Föreningen får ej göra avdrag för 

moms på kostnader och medlemsföretagen är ej berättigade till avdrag för 

medlemsavgift. Frågor rörande föreningsverksamheten beslutas på förenings-

/årsmötet som sker på vårmötet. 

Serviceverksamheten innebär majoriteten av det arbete som bedrivs för att nå 

föreningens syfte och långsiktiga mål. Exempel på detta är evenemang, 

rapporter, projekt, informationskampanjer, service för medlemmar och allmänheten 

mm. Servicebolaget får göra avdrag för moms på kostnaderna och serviceavgiften är 

avdragsgill för medlemmarna. Arbetet regleras inom verksamhetsplanen, som 

utvärderas och presenteras på föreningens höstmöte. 
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Årsbokslut (föreningen)
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RESULTATRÄKNING 2019 2018
Intäkter

Medlemsavgifter 283 877 241 401

Övriga externa kostnader
Förenings- och registerhållningskostnader (till 
serviceverksamheten) -151 396 -137 640

Föreningsavgift  ELA -110 139 -104 843
Årets resultat 22 342 -1 082

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Kortfristiga fordringar

Fordran Teknikföretagens Branschgrupper AB
Summa tillgångar
Eget kapital

Balanserat resultat 0 1 082
Årets resultat 22 342 -1 082

Summa eget kapital 22 342 0
Kortfristiga skulder

Skuld Teknikföretagens Branschgrupper AB

Summa skulder och eget kapital 22 342 0

= 10% av serviceavgifterna + moms

Nytt 2019: basåret är innevarande år

= ”lilla beloppet” för medlemskap i 

själva föreningen



Frågor & fastställande

Vid frågor, skriv frågan eller ditt namn i chatten.
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9. Fastställande av medlemsavgift för 2021
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Fastställande av medlemsavgift 2021 (princip)
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För föreningar hos Teknikföretagens Branschgrupper används en modell där 

medlemsavgiften blir 10 % av totalt fakturerade avgifter plus avgifter till ev. 

internationella föreningar. Hänsyn tas till balanserat resultat. 



Frågor & fastställande

Vid frågor, skriv frågan eller ditt namn i chatten.
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10. Val av styrelse
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Valberedningens förslag
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• Daniel Nyman, Kone AB - ordförande 2019/2020

• Diego Garcia, Otis AB - vice ordförande 2020/2021 (justerad period)

• Åke Carlsson, Motum AB 2019/2020

• Vikén Martarian, Schindler Hiss AB 2020/2021 (omval)

• Niklas Karlsson, Aritco Lift AB 2019/2020 (ersättare, 1 år) 

• Fredrik Sälgström, ALT Hiss 2020/2021 (omval)

• Martin Thormann, thyssenkrupp Elevator Sverige AB 2020/2021 (ersättare)



Frågor & val

Vid frågor, skriv frågan eller ditt namn i chatten.
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11. Val av valberedningen
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Valberedningen
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• Henning Beyer, Åhmans i Åhus



Frågor & val

Vid frågor, skriv frågan eller ditt namn i chatten.
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12. Det formella föreningsmötet avslutas
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Presentation av Hissförbundets 

olycksfallsstatistik 2019
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Olycksfallsstatistik för 2019 – 1(11)

• Av 26 medlemmar med relevant verksamhet har 12 rapporterat olyckor/tillbud.

• 4 medlemmar inrapporterade 0 olyckor, 1 medlem har tackat nej till att fylla i. Av de 

4 internationella bolag har 3 företag deltagit. 

• Svarsfrekvens: 65,4 %. 

• Summa rapporterade fall: 345, ligger i linje med tidigare år.
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Olycksfallsstatistik för 2019 – 2(11)
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Olycksfallsstatistik för 2019 – 3(11) 
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Olycksfallsstatistik för 2019 – 4(11) 
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Olycksfallsstatistik för 2019 – 5(11)
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Olycksfallsstatistik för 2019 – 6(11)
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Olycksfallsstatistik för 2019 – 7(11)
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Olycksfallsstatistik för 2019 – 8(11)
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Olycksfallsstatistik för 2019 – 9(11)
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Olycksfallsstatistik för 2019 – 10(11)
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Olycksfallsstatistik för 2019 – 11(11)
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Frågor?

Skriv frågan eller ditt namn i chatten.
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Uppdatering om Hissförbundets aktiviteter 

med anledning av corona
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4242

• Information om nya och ändrade lagar och regler, 

krispaket och lån, smittskydd mm. på 

www.hissforbundet.se

Corona – Löpande information

http://www.hissforbundet.se/
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Corona – Samhällsviktiga yrken

• Uppmaning till MSB och Utbildningsutskottet 

att inkludera hiss- och rulltrappstekniker i 

listan av samhällsviktiga yrken

• Idag omfattas stödfunktioner såsom 

fastighetsservice

-> Goda chanser på barnomsorg

• Se MSB:s hemsida för detaljerad information

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fone-lnk.com%2Fx1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHpebbK8rTbMswdVU7dbdoZu1q-IcznQ9aIBW-4GpovhBah4aFIXp7GIijjUn78UKOg%2Fx1eysymVpKRx1rwXby98wRiiCPlNd77_R0nH7hwfQxhxErWCKoGQ60wgVOSrvQo52mnjufytAqleileh5fJcxpmVyzTqmd7LPuhjeXxoahFm5Q6A-iPkxDjhFKp_G1Gr_lUWZ8uvuRpLSzbCdPAqnVYFTei0-wGCaibYc8BNM8EUSVMNEZ7c3Xbp3kyu6yo1JiAFnJQqG6R4i22TqH6p6StkiVCU2jMo9chZZ1rPvJ4AxZT7jGJIXhDz20yYuy8N87HlSfcWykhBRcTjf0VvP2_YEIKVbYOE0IJFLpOtLnQFAuv9elL-wStrgQ3ad5MXlKj%2Fx1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ%2F&data=02%7C01%7Canne.geitmann%40tebab.com%7C589978f7e5ff4bb7467d08d7db92caae%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C637219295843519479&sdata=PvrXbjk2NgHZAjYHYrteFJud4rr5BV51yGCkl4CW4lI%3D&reserved=0
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Corona – Säkerhetsåtgärder

• Hissförbundet har tagit fram enkla förslag på 

säkerhetsåtgärder och tips för våra 

medlemsföretag

• Kan användas för att skydda medarbetare, 

kunder och användare och för att skapa trygghet

• Se Hissförbundets hemsida

https://www.hissforbundet.se/2020/04/07/forslag-pa-sakerhetsatgarder-med-anledning-av-corona/


Corona – påverkan på Hissförbundets arbete
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• Kurser

• Digitala möten

• Almedalen inställd, men möjlighet att medverka vid Boinstitutets digitala Almedalen

• Ändrade förutsättningar för påverkansprojektet “Säkrare hissar”

• Övrig verksamhet löper på som vanligt

Datum Kurs Ort Alternativt datum

200429 - inställd BAS P/U Malmö höst eller digitalt?

200519 - inställd Brand & Hissar Stockholm höst?

200528 - inställd Entreprenadjuridik Malmö höst eller digitalt?

200616 - inställd Safety Stockholm höst?

200922 BAS P/U Stockholm

200924 Entreprenadjuridik Stockholm

höst Safety Göteborg osäker



Frågor?

Skriv frågan eller ditt namn i chatten.
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Tack och ta hand om er!

Daniel Nyman, styrelseordförande Anne Geitmann, generalsekreterare

daniel.nyman@kone.com | 070 985 91 91 anne.geitmann@tebab.com | 072 212 46 61


