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Ordinarie föreningsstämma med ASCRO
Tid: 31 mars 2020; 16:00 – 17:00, Plats: Webex/Telefon

Agenda
1. Årsmötet öppnas

2. Val av ordförande vid stämman och val av justerare tillika rösträknare att tillsammans med

stämmans ordförande justera protokollet.

3. Anmälan av sekreterare

4. Upprättande och justering av röstlängd

5. Frågan om föreningsstämman är utlyst i behörig ordning

6. Styrelsens årsredovisning (verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning)

8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

9. Beslut om hur behållningen enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

12. Valberedningens förslag till styrelse

13. Val av ordförande och övriga ledamöter att utgöra styrelse

15. Val av två ledamöter att utgöra valberedning

16. Uppdatering verksamhetsplan för 2020

17. Övriga frågor

18. Stämmans avslutande



Resultat 2019

Budget 2020-2021
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Resultat 2019
2019 jmfr 2018

Ingående saldo 9890 92890

på konto

Intäkter

Medlemsavgifter 354759 315000

Totalt intäkter 354759 315000

Kostnader

Totalt kostnader 338967 396420

Utgående saldo 25682 9890

på konto

Årets resultat: 15792 -81 420

• Resultatet för 2019 är förväntat i princip noll. 

• De enskilt största utgiftsposterna är för medlemsskap i LIF 
och extern styrelseledamot. 
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Flerårsöversikt

2019 2018 2017 2016

Resultat 15792 -81420 -176926 50900

Soliditet (%) 15,82 69,64 95 98

Utgående saldo 25682 9890 92890 274816

på konto
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Preliminär budget 2020-2021
2020 2021

Ingående saldo 25682 TBC

Intäkter
Medlemsavgifter 380000 400000

Totalt intäkter 380000 400000

Kostnader
Medlemsskap LIF 125000 125000

Extern styrelseledamot 0 0

Kartläggning CRO-branschen? TBC? TBC?

Medlemsskap EUCROF? 30000? 30000?

Deltagande möten/konferenser 25000 35000
Årsmöte och 2 medlemsmöten 20000 20000

Hemsida 3000 3000

Revisionsbyrå 20000 20000

Försäkring 1600 1600

E-learning biobank 1000 1000

Kostnadsutlägg styrelse 10000 10000

Totalt kostnader 205600* 215600*

Utgående saldo 200082* TBC*

*Utgifter beror på ev. kostnader för kartläggning och medlemskap i EUCROF.
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Kommentarer till budget 20-21
• Rekrytering av fler medlemsföretag är fortgående önskvärt för att inte behöva höja 

medlemsavgifterna mer än nödvändigt. 
Styrelsen arbetar aktivt med detta. 
Samtliga medlemmar ombedes aktivt delta i rekrytering av ytterligare 
medlemsföretag. 

• Kostnadsmodellen för medlemsavgifter har revideras för att kunna bekosta ett fortsatt 
medlemsskap i LIF och ASCROs utgifter totalt sett. Modellen tar hänsyn till antalet 
medlemsföretag, storleken på medlemsföretagen, men också till kostnaden för extern 
ledamot och externa aktiviteter såsom konferenser och nationella möten. 

• LIF-medlemsskapet är förlängt och förstärkt t.o.m. slutet av 2020 och ska sedan 
omförhandlas igen.

• Medlemsskapet i EUCROF är för närvarande avslutat och ger minskade fasta utgifter.

• En kartläggning av CRO-branschen har länge varit i pipeline och är under diskussion. 

• Viktigt att vi prioriterar utgifter, aktiviteter och konferenser då medlen är begränsade.  
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Förslag på ändring av stadgar
med avseende på styrelsens sammansättning

• Baserat på input från valberedningen som ett resultat av arbetet med att 
förbereda förslag på ny styrelse för 2020 har ett förslag på ändring i stadgarna 
lyfts: 
Nuvarande stadgetext:

§5 Board of Directors: composition and nomination

The Board of Directors are appointed by an Annual General Meeting (AGM). Only representatives of 
companies with full membership can be elected as members of the Board of Directors.

In addition, the Board of Directors may choose to appoint a contracted external board member. 

The Board consists of a maximum of five (5) members, plus an optional external member.

The nominating committee is responsible for identifying Board candidates, including the Chairman of the 
Board. The candidates are presented during the AGM. 

The nominating committee is appointed at the previous AGM and should consist of at least two members. 

The Board of Directors will constitute themselves on their first meeting after the AGM. This first meeting is 
to be held in conjunction with the AGM. During this meeting the Board of Directors will by vote name one of 
the Board of Directors to serve as the Treasurer. The Board of Directors may also choose to appoint other 
positions, as they see fit.

The Board should preferably consist of members from both local Swedish CRO’s and of multinational 
CRO’s. In addition, the Board may choose to appoint one external member with relevant knowledge and 
experience needed by ASCRO.

Ett eventuellt förslag på ändrad text kring styrelsens sammansättning, som underlag för beslut
kommer att tas fram av styrelsen och presenteras vid ett senare (Extra) Årsmöte. 


