ÅRSMÖTE OCH MEDLEMSMÖTE SIG PM - 2020-03-19
Årsmöte 15.00-16.00
Dagordning för årsmötet:

1. Val av ordförande för årsmötet.
2. Val av sekreterare för årsmötet.
3. Val av justeringsman för årsmötets protokoll.
4. Godkännande av kallelse till årsmötet.
5. Godkännande av röstlängd.
6. Styrelsens föredragning av förvaltningsberättelsen.
7. Godkännande av förvaltningsberättelsen.
8. Revisorernas rapport.
9. Godkännande av resultat- och balansräkning.
10. Godkännande av verksamhetsplan och budget.
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
12. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
13. Val av revisorer och suppleant.
14. Fastställande av arvoden.
15. Val av deltagare till valnämnd för nästa verksamhetsår.
16. Övriga ärenden, däribland av medlemmar stadgeenligt väckta ärenden

Verksamhetsberättelse för SIG-PM verksamhetsåren 2019
SIG-PM hade årsmöte på Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång och summerade där
verksamhetsåret samt planerade där verksamheten för kommande år.
Det beslutades att:
• SIG-PM verkar för objektiv utveckling och kommunikation samt trend och
omvärldsbevakning inom både behov och möjliggörare inom ”Produktutvecklande
förmåga”, gärna med speciella fokusområden som tema per år.
• Samarbetet med Product Development Academy Sweden ska vidareutvecklas.
• SIG-PM ska verka för att tillhandahålla industriellt perspektiv på digital
produktutveckling och kunna stöda PDA som är mer akademiskt
Därefter har SIG-PM ökat samarbetet med PDA och tillsammans bidragit till
kunskapsspridande aktiviteter enligt en under året upprättad ”verksamhetsklocka”.
Hemsidan är kontinuerligt uppdaterad; http://www.sigpm.se och så även Facebook;
https://www.facebook.com/sigpmsweden/
I januari 2019 arrangerade ordförande Tobias Larsson, BTH, workshop och öppet seminarie
kring ”Modelldriven produktutveckling” med fokus på den forskning som gjorts inom KKSprofilen ”model driven development and decision support” och som ligger nära SIG-PMs
fokus.
Utöver detta har styrelse verkat för att stötta att den dominanta konferensen inom
produktutveckling; ”ICED – International Conference on Engineering Design” ska förläggas till
Sverige. Chalmers är värd och Ola Isaksson conference chair.
Ekonomiskt har verksamheten haft låg verksamhet och endast administrativa kostnader för
föreningens fortvarande har funnits under året.
Organisationsmässigt har styrelsen haft 6 formella styrelsemöten.
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Verksamhetsplan verksamhetsåret 2020
Huvudmålet för styrelsens arbete under verksamhetsåret 2020 är utföra de aktiviteter som
sätts enligt ”SIG-PM planeringsklocka” gällande repeterbar verksamhet för SIG-PM
innehållande intressanta seminarier och aktiviteter för medlemmarna.
Arbeta med verksamhetsutveckling för identitet och synlighet för SIG-PM inkluderat att öka
medlemsantal.
Under 2020 innebär detta följande aktiviteter:
-

Vårseminarium av nationell karaktär i samarbete med Product Development Academy.
Höstseminarium som berör ett intressant ämne för SIG-PM.
Stötta Chalmers i planering och genomförande av ICED-konferensen.
Uppdatering av informationsmaterial.
Rekrytering av medlemmar till SIG-PM.
Aktivera SIG-PM som strategiskt industriråd för PDA.
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SIG PM
BUDGETFÖRSLAG Verksamhetsåret 2020
Intäkter
Medlemsavgifter
Ränteintäkter
SUMMA:
Utgifter
Möteskostnader mat
Möteskostnader talare
Möteskostnader lokaler
Webbutveckling
Styrelsmöten (tfn)
Bokföring/adm
Övrigt (resor revisor, mm)
SUMMA
Resultat

st
100

SEK
200

20000 Via 2 seminarier
2000
22000

0
5000
3000
0
0
5000
1000
14000
8000

