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SFK Väst verksamhetsberättelse för år 2020 
 
2021-02-25 

Löpande verksamhet 

Året präglades redan från start vid genomförande av årsmötet som blev helt annorlunda än planerat, då 
Corona-larmet just hade signalerats, varvid endast 3 personer närvarade. Beslut fattades att ställa in mötet. 

Under hösten meddelade Förbundsstyrelsen att Gabrielle ”på kansliet” säger upp sin anställning för att börja 
annan verksamhet. I och med detta beslutade FS att stänga kansliet och att outsourca arbetsuppgifterna till 
externa aktörer. Skälet är att ekonomin inte bedöms tåla en heltidsanställd tjänst som kanslist. 
Detta kommer att påverka alla regioner på sätt att rutiner kommer att behöva ändras. 

Positivt i sammanhanget är att Förbundet byter plattform för medlemshantering från Visma till MyClub. 
Svårigheterna att få in medlemsavgifter till regionen har fortsatt under året men hoppas bli bättre med nya 
plattformen som har en bättre funktion för betalningspåminnelser. 

 
Aktiviteter 
Under året fanns förhoppning att kunna fortsätta med lokala aktiviteter som vanligt och att vi snart skulle 
återgå till normalt tillstånd efter Covid-19, där vi som bekant dessvärre inte är än. 

Under sommaren startade arbetet med att förbereda årets WQD som var planerats att hanteras av region Väst. 
Då november månad närmade sig beslutades att lämna tankarna på en vanlig fysisk samling och istället starta 
utbildning hur arrangera digitala sammankomster. Beslut fattades att låta årets WQD vara kostnadsfritt för 
delagare. . Som stöd tog vi hjälp av Ecru AB, Håkan Landström, Teams-kunnig, som även var den som ”höll i 
spakarna” under själva evenemanget. Totalt anmälde sig 380 besökande varav 347 deltog. 

Tack vare denna erfarenhet är arrangörsgruppen nu väl kunnig i att arrangera digitala möten som även skall 
kunna vara betalpliktiga. Enligt gjord enkät bland deltagare var dessa mycket nöjda med arrangemanget. 

I samband med ”november-WQD” beslutades att under våren 2021 arrangera en uppföljande konferens under 
namnet ”SFK Vårkonferens”. Denna är planerad till maj 2021 och är avsedd att bli betalpliktig. 

 
Medlemsantal 
Antal medlemmar i Väst är per december 2020 c:a 170 personer och i förbundet totalt c:a 650 medlemmar 
varav ett antal medlemsavgifter är obetalda. 
 
Ekonomi 
Hos Nordea fanns vid årsskiftet på transaktionskonto 59 406,96 kr och ca 70 000 kr på sparkontot. 
 
Styrelsemöten 
Under året har styrelsen hållit 7 protokollförda möten. 
 
Nya ledamöter 
Marcus Assarlind valdes in i styrelsen. 

Förteckning över genomförda aktiviteter under 2020 

2020-10-20: Webinarium om boken ”Quality Management, an introduction” Författarna – professorerna Ida 
Gremyr, Bjarne Bergquist och Mattias Elg presenterar sina tankar 
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2020-11-12: SFK World Quality Day 2020 (i digital form). 

 

Styrelse, revisorer och valberedning har under året bestått av: 

Ingemar Lindström Ledamot Siv Ronnebro Ledamot 
valberedning 

Bodil Andersson Ledamot Ida Gremyr Valberedning 

Marcus Assarlind Ledamot Lars Stålheim Revisor 

Daniel Eggertz Sekreterare Pia Wihlborg Revisor 

Isak Olevic Ordförande Liselott Lycke Revisorssuppleant 
Folke Höglund Vice ordförande   
Lars Arrenäs Klubbmästare   

Hans Baurmann Ledamot   

Katja Wangeskog Kassör   

 
 

SFK Väst 
För styrelsen 
Isak Olevic 
Ordförande region Väst 
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Verksamhetsplan 2021 
Övergripande inriktning av verksamheten 
Fortsätta att arrangera aktiviteter av hög kvalitet med syfte att inspirera och skapa möjlighet för 
erfarenhetsutbyte mellan medlemmar under trivsamma former. 

Aktivt arbeta med de förbättringsförslag som noterades vid föregående årsträff med revisorerna. 
Fortsätta arbete tillsammans med förbundsstyrelsen att finna sätt att öka medlemsantalet. 
Fortsätta att samverka med SIQ, Chalmers och andra intressanta organisationer inom skrået. 
Ta till oss den nya digitala mötestekniken. 

Komplettera vår återkommande november-aktivitet ”WQD” med en återkommande konferens under våren 
med namn SFK Vårkonferens som planeras ske i maj kommande år. 

 
Valberedningens förslag 2021 till ny styrelse, revisorer och representanter vid SFK fullmäktige. 

 

Årsmöte jämna år   Årsmöte ojämna år 
Väljs på 2 år:    Väljs på 2 år: 
Vice ordförande   Ordförande 
Sekreterare    Kassör 
Klubbmästare 

Väljs på 1år:    Väljs på 1 år: 
3-5 Ordinarie ledamöter   3-5 Ordinarie ledamöter 
3 Suppl.    3 Suppl. 

 

Valberedningens försl 

  

Valberedningens förslag 2021 till ny styrelse, revisorer och 
representanter vid SFK fullmäktige. 

  

Årsmöte jämna år                                                      Årsmöte ojämna år 

Väljs på 2 år:                                                                Väljs på 2 år: 

Vice ordförande                                                             Ordförande 
Sekreterare                                                                     Kassör 
Klubbmästare 

Väljs på 1år:                                                                 Väljs på 1 år: 

3-5 Ordinarie ledamöter                                                3-5 Ordinarie ledamöter 

3 Suppl.                                                                          3 Suppl. 
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Styrelse 

Funk.            Namn                                 Vald till        Förslag                              Note 

Ordf.             Lars Arrenäs                                             Nyval till 2023                    

V.ordf.          Folke Höglund                   2020              Omval till 2022 

Sekr.             Daniel Eggertz                   2020              Omval till 2022 

Kassör                                                                             Nyval till 2023                    

Klubbm.                                                                          Nyval till 2022                    

Ledam.          Ingemar Lindström             2021              Omval till 2022                   

Ledam.          Hans Baurmann                  2021              Omval till 2022 

Leadm.          Marcus Assarlind               2021              Omval till 2022 

Ledam.          Maria Viidas                                             Nyval till 2022 

Ledam.          Cecilia Lack                                             Nyval till 2022 

Suppl.           Peter Hammersberg                                  Nyval till 2022 

Suppl.           Emma Lager                                             Nyval till 2022 

Suppl.           Bodil Andersson                                       Nyval till 2022                                                                

Revisor         Sören Knuts                                              Nyval till 2022                    

Revisor         Siv Ronnebro                                           Nyval till 2022                    

R-Suppl.       Liselott Lycke                    2021              Omval till 2022                   

  

Representanter vid SFK Fullmäktige 

Ordinarie      Lars Arrenäs                                             Nyval till 2022                    

Ordinarie                                                                        Nyval till 2022                    

Suppl.                                                                             Nyval till 2022                    

   

Valberedning för val 2021 (väljs på 1 år, sammankallande skall ingå i SFK Väst styrelse) 

                                            Sammankallande                                       

Ida Gremyr                                                                    Idagremyr@chalmers.se 

 

Notering: Stf Sekreterare Hans B och Ingemar L 

mailto:Idagremyr@chalmers.se

