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Dagordning
a) Val av ordförande och 

sekreterare för mötet

b) Upprättande och 
godkännande av röstlängd

c) Val av två justeringspersoner 
tillika rösträknare

d) Beslut om verksamhetsplan 
2017 Bilaga 2

e) Beslut om budget 2017 
Bilaga 3

f) Beslut om uttag av 
serviceavgifter enligt budget

g) Presentation av 
undersökning med 
medlemmar
Gjord av Mälardalens 
högskola.

h) Övriga frågor

i) Mötet avslutas
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a) Val av ordförande och
sekreterare för mötet
Förslag till beslut:

• Ordförande: Stefan Andersson, SAAB
• Sekreterare: Gabriel Modéus, Swedsoft
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b) Upprättande och 
godkännande av röstlängd

Röstlängd skickas runt.

Röstberättigade; signera vid er organisation & skriv 
namnförtydligande. En per fullvärdig medlem.

Övriga; Skriv gärna ert namn efter ”övriga, ej 
röstberättigade”, för protokollet.
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c) Val av två justeringspersoner 
tillika rösträknare

Frivilliga?
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d) Beslut om 
verksamhetsplan 2017

Bakgrund inför beslut
• Verksamhet 2016
• Verksamhet 2017
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Aktiviteter 2016
• Utveckling av föreningen

– Informationsmaterial
– Sociala medier
– Medlemsrekrytering

• Påverkans och Informationsarbete
– White Papers

• Kompetensförsörjning
• Strategiska projekt
• Nätverkande

– Seminarier och konferenser
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White Papers (2016)
2016-01 Behovet av tillämpad strategisk forskning inom 

komplexa mjukvaruintensiva system
– Inspel till SSF Strategiprocess

2016-02 Yttrande om Digitaliseringens transformerande 
kraft - vägval för framtiden
– Remissvar på Digitaliseringskommissionens slutbetänkande

2016-03 Yttrande om Skolverkets förslag till förändringar i 
läroplan för förskolan med anledning av 
regeringsuppdrag till Skolverket om nationella it-
strategier för skolväsendet
– Remissvar till Skolverket
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Strategiska Projekt (2016)
• Trippel Helix - Nationell samling för skolans digitalisering

• Certifieringsmetod för ungas mjukvarukompetens

• Identifiera mjukvarukompetens bland nyanlända

• Statistikprojekt med SCB
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Konferenser & seminarier (2016)
Datum Plats Tema Antal
2016-01-27 Göteborg Samling av mjukvarusverige 60
2016-04-05 Malmö Security in complex software-intensive systems 50
2016-05-03 Uppsala Effektiv backlog-hantering i Agil produktutveckling 51
2016-05-18 Göteborg Integration av nyanlända med mjukvarukompetens 27
2016-07-03 Visby Almedalsveckan
2016-10-12/13 Linköping STEW - Best of software research and practice 94
2016-11-28 Växjö Framtiden inom mjukvaruutveckling 41
2016-12-07 Göteborg Voices of Swedsoft nn

Läs mer om Swedsofts event på www.swedsoft.se

http://www.swedsoft.se/
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Aktiviteter 2017
• Utveckling av föreningen

– Medlemsrekrytering
– Engagera medlemmar att ta initiativ och driva frågor

• Påverkans och Informationsarbete
– White Papers

• Kompetensförsörjning
• Strategiska projekt
• Nätverkande

– Seminarier och konferenser
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st ksek
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Medlemsstrategi
• Aktiva medlemmar

• Uppmuntra initiativ

• Skapa vinna-vinna
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Strategiska Projekt (2017)
• Trippel Helix - Nationell samling för skolans digitalisering

• Integrationsprojekt med Arbetsförmedlingen och 
Migrationsverket

• Statistikprojekt med SCB

• Sverige Digitaliserar - Kompetensförsörjning
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Konferenser & seminarier (2017)
Datum Plats Tema Antal
2017-01-27 Malmö Samling av mjukvarusverige nn
2017-05-16/17 Kista Code Meetup nn
2017-10-18/19 Stockholm STEW 2017 nn

Läs mer om Swedsofts event på www.swedsoft.se

http://www.swedsoft.se/


16

d) Beslut om 
verksamhetsplan 2017

Se bilaga 2 – Verksamhetsplan. Sida 11-21 i foldern.

Förslag till beslut:
Att godkänna verksamhetsplanen för 2017.
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e) Beslut om 
budget 2017
Se bilaga 3, sida 22-25 i foldern.

Förslag till beslut:
Att godkänna förslaget till budget för 2017.
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Kommentarer till budgeten (1/2)
Föreningen har beräknats gå back i år! Ljus finns genom nya 
projekt.
• Därför måste vi hjälpas åt! 

Uppdrag – ta in en medlem var i år så blir vi snabbt stabilare 
och kan fokusera än mer på verksamheten! – Är du med?

Medlemsintäkter:
• Vi måste hjälpas åt att bli fler!
• Försiktigare prognos i år. Konvertering av stödmedlemmar och 

totalt 7 nya medlemmar. Av förändringen har vi räknat med att 
hälften endast betalar halv avgift då de kommer in sent på året.
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Kommentarer till budgeten (2/2)
Övriga intäkter:
• Sverige Digitaliserar ser ut att bli fullt finansierat för oss 

av Teknikföretagen. 50 000 kr som betalas ut redan i 
december i år.

• Statistik kring mjukvara är i praktiken godkänt av 
Vinnova för en total summa på 790 000 kronor. 

• 180 000 kr går till kansliet. In kind på 170 000 kr finansieras genom tid av 
medlemmar som engagerar sig i projektet; Saab, Ericsson, ÅF, Hansoft, 
Teknikföretagen och Mälardalens Högskola.

• 400 000 kr till SCB.
• 90 000 kr till Blekinge tekniska högskola som även lägger in 60 000 kr in 

kind.
• 120 000 kr till CaptureInnovation som även lägger in 80 000 kr in kind.
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f) Beslut om uttag av 
serviceavgifter enligt budget

Förslag att ta ut 90% av den totala avgiften 
(medlemsavgift+serviceavgift)
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d) Presentation av 
undersökning med medlemmar

I höstas gjorde Mälardalens högskola en undersökning 
med medlemmar i Swedsoft om vad som var viktigt för er.
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e) Övriga frågor

Inga anmälda övriga frågor. Någon som har något?
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i) Mötet avslutas.

Tack för ert deltagande och ert engagemang i föreningen. 
Tillsammans blir vi starkare.

Nu: Lunch på L:s Kitchen.
Eftermiddagens seminarium börjar kl 13:00 här.



Kontakt:
Gabriel Modéus, 08-782 09 79, gabriel@swedsoft.se
Generalsekreterare

Stefan Andersson, 0734-18 18 33, stefan.andersson@saabgroup.com
Ordförande

www.swedsoft.se

http://www.swedsoft.se/
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