
Mötesprotokoll:

IEEE EMC Society. Sweden Chapter.

Medlemsmöte och årsmöte 2022-11-22.
Närvarande, 34 deltagare (separat lista).

Mötet hölls som videokonferens på distans, via Teams.

**

Agenda för hela mötet:

Agenda

13:50–1400 Uppkoppling, samling och fika på varsitt håll

14:00–14:45 Årsmötesförhandlingar

● Se separat agenda, därtill
● Tema kommande möten,
● Nyheter och information från deltagarna, övrigt

14.45–15.00 fika på varsitt håll

15:00-15:45 Tekniska presentationer (frågor uppskattas löpande)

Hur bygger man ett labb?

- De ”mjuka” aspekter, Lennart Hasselgren

- De ”hårda” aspekter, Kent Edholm

15:45–16:00 Allmän frågestund

16:00–16:15 Avslutning, Lennart Hasselgren

Agenda Årsmöte:

1. Val av mötesordförande

2. Val av mötessekreterare

3. Mötets behöriga utlysande

4. Fastställande av dagordningen

5. Verksamhetsberättelse 2022

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2022

7. Val av styrelse, valberedningens förslag

8. Val av valberedning

9. Verksamhetsplan 2023

10. Övriga frågor



11. Årsmötets avslutande

**

Anteckningar:

Ordförande Lennart Hasselgren hälsar välkomna, öppnar mötet, och går igenom ordningsfrågor.
Dagens agenda gicks igenom och godkändes.

*

Årsmötesförhandlingar:

1. Som mötesordförande valdes Lennart Hasselgren
2. Som mötessekreterare valdes Sandra Deimer
3. Mötet befanns behörigen utlyst (e-post med kallelse skickad i god tid)
4. Dagordningen fastställdes
5. Lennart går igenom årets verksamhetsberättelse, vilken inkluderar dagens årsmöte på

distans, Grimeton fysiskt möte sändarantenner och LF radio i maj, EMC Europe 5 sept
fysiskt möte Åsknedslag i solceller, samt styrelsemöten på distans, IEEE Sweden
chairmen möte.
Styrelsemedlemmar 2022 var Lennart Hasselgren Volvo Cars (ordf), Kia Wiklundh FOI
(vice ordf) och Sandra Deimer Outby (sekr).

6. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet
7. Till 2023 års styrelse väljs sittande ordförande samt vice ordförande; Lennart Hasselgren

(Volvo Cars) resp. Kia Wiklundh (FOI). Undertecknad Sandra Deimer lämnar uppdraget
som sekreterare, och ersätts av Johan Gran, johan.gran@bme.lth.se (Lunds Tekniska
Högskola).

8. Valberedning 2023; Richard Elf (Proxitron) sitter kvar. 1-2 vakanta platser i
valberedningen blev ej fastställda under årsmötet. Platserna lämnas således tills vidare
öppna för intressenter.

9. Verksamhetsplan 2023 gicks igenom och godkändes. 1-2 fysiska möten samt ett par
distansmöten planeras, varav årsmötet blir ett blir ett av distansmötena. Fokus på
samverkan med andra IEEE-chapters, samt fortsatt ökat fokus på dialog och samverkan
med högskolor och universitet.

10. Övriga frågor. Utlysta examensarbeten inom EMC kan gärna meddelas Johan Gran
(LTH).

11. Ordföranden avslutade mötet

*

Hur bygger man ett labb?

De ”mjuka” aspekter, Lennart Hasselgren (Volvo Cars)

De ”hårda” aspekter, Kent Edholm (Saab)

*

Ordföranden avrundar mötet. Föredömligt modererat och mötet hölls inom tidsramarna.

**

Vid pennan: Sandra Deimer


