SWESIAQ verksamhetsberättelse 2019
SWESIAQ´s årsmöte 2019 samlade ca 50 personer och hölls den 28:e mars på Högskolan i Borås.
Vid det efterföljande årsmötet deltog 15 röstberättigade medlemmar.
Årsmötet gjorde följande val:
a) Ordförande för tiden 1 år: Linda Hägerhed (omval)
b) Två ledamöter för tiden 2 år: Maria Alm (omval), Erica Bloom (nyval)
c) Tre suppleanter för tiden 1 år, i ordningsföljd: Anders Lundin (1) (omval), Joakim Thunborg (2)
(omval) Ulrika Moström (3) (nyval)
d) Två revisorer för tiden 1 år: Lasse Iisakka (sammankallande) och Jakob Axén, suppleant Robert
Wålinder
e) Tre ledamöter till valberedning: Robert Wålinder (sammankallande), Lars Rosell, Marina Usoltseva
Under verksamhetsåret har 8 ordinarie styrelsemöten hållits och protokollförts, samtliga som web-möten.
2018 infördes en möjlighet för företag att stödja föreningen genom att bli stödföretag. Stödavgiften är
beroende av antalet SWESIAQ-medlemmar som är anställda vid stödföretaget. Vid årsskiftet 2019/2020
hade föreningen 8 stödföretag; c-Trap, Previa, Camfil, FST Fukt & Saneringsteknik AB, Fastighetsägarna,
Eurofins, Polygon AK och NOBAB Nordisk Byggskadeutredning. Antalet stödföretag tyder på att
SWESIAQ har gott renommé.
Under 2019 har SWESIAQ varit samarbetspartner för fyra inomhusmiljökonferenser som har anordnats
av Teknologisk Institut (2 st) och Ability Partner (2 st). Samarbetet har inneburit att SWESIAQ fått nya
medlemmar eftersom konferensavgiften har varit reducerad (15 %) för SWESIAQ-medlemmar.
Nyhetsbrevet har bland annat tack vare dessa konferenser fått många fler prenumeranter under året. Vid
konferenserna har SWESIAQ-medlemmar varit aktiva som moderatorer och föredragshållare. Styrelsen
har i viss utsträckning fått möjlighet att påverka konferensprogrammen. Detta har varit ett krav för att
SWESIAQ ska stå som samarbetspartner. Samarbetet har inte gett något tillskott till föreningens kassa
förutom ett antal nya medlemmar.
Under året har en arbetsgrupp tagit fram en mall som ska kunna användas vid beställning av innemiljöutredningar enligt SWESIAQ-modellen. Mallen färdigställdes helt i början av 2020 och är nu allmänt
tillgänglig via hemsidan.
Under året har Marius Rodner från Linköpings Universitet tilldelats SWESIAQ´s resestipendium för
forskning på gassensorer baserade på kiselkarbid.
Under 2019 har styrelsen tagit fram en ny mer användarvänlig hemsida för föreningen där det också är
lättare att uppdatera informationen. Här finns information om SWESIAQ´s råd, SWESIAQ-möten och
konferenser, föreningens styrelse och funktionärer, studentstipendiet, svar på vanliga innemiljöfrågor och
information om medlemskap och stödföretag. På hemsidan finns också alla nyhetsbrev publicerade från
2009 till dags dato och andra för våra medlemmar intressanta artiklar och rapporter. Ett sökbart register
har tagits fram för att enkelt kunna söka efter specifika artiklar ur nyhetsbreven.
SWESIAQ:s nyhetsbrev är den viktigaste kommunikationskanalen för föreningen. Mellan 2009 och 2019
har 70 nyhetsbrev publicerats varav 6 nyhetsbrev publicerades under 2019. Redaktör under året har fortsatt
varit Anders Lundin. Prenumerationsregistret som uppdateras vid varje utskick visar på en fortsatt ökning
av antalet prenumeranter, från 1378 vid årsskiftet 2018/2019 till 1444 vid årsskiftet 2019/2020.
SWESIAQ´s aktiviteter samt utförda och planerade uppgifter, vilka är beskrivna ovan, är endast möjliga
genom engagemang och ideellt arbete av engagerade medlemmar, bl.a. styrelsen och de viktiga
arbetsgrupperna. Vid sidan av den ersättning som utgår till redaktören för nyhetsbrevet och för hantering
av medlemsregistret, får styrelsens ledamöter ingen annan ersättning från föreningen än ersättning för
eventuella resekostnader vid deltagande i planeringsmöte och årsmöte. Vid årsmötet 2019 bestämdes att
styrelsens ledamöter också kan få avgiften för medlemskap i ISIAQ betald av SWESIAQ.
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