Protokoll årsmöte Forum för arbetslivsforskning i Sverige 2010-05-21
Mötet sammankallat av Forum för arbetslivsforskning i Sverige (FALF).
Personligt närvarande (Närvarolista, bilaga 1).
Årsmötet inleddes med att Jan Holmer hälsade de närvarande välkomna.
§1
Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Då kallelsen hade gått ut 3,5 veckor före mötet istället för stadgade sex veckor ställdes frågan
om mötet ändå kunde besluta att kallelsen skett i behörig ordning. Mötet beslöt att så skett.
§2
Upprättande av röstlängd.
Röstlängd upprättades utifrån närvarande deltagare vid årsmötet. Ordföranden bad eventuella
icke medlemmar notera om så var fallet och att efter årsmötet meddela ordföranden om de
ville teckna medlemskap.
§3
Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Jan Holmer och till sekreterare valdes Margareta Oudhuis.
§4
Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning fastställdes. Under övriga frågor beslöts att ta upp följande punkter:
1) Medlemsmöte utöver årsmöte
2) Utformning av pris för bästa avhandling och bästa magisteruppsats
3) Nästa års konferens
§5
Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse
a) Efter genomgång av verksamhetsberättelsen med ett yrkat tillägg om den nationella
forskarskolan godkändes berättelsen av mötet och lades till handlingarna.
b) Efter genomgång av revisionsberättelsen med tillägg för ett par synpunkter om datum
på minnesanteckningar och vikten av förandet av en kassabok godkändes den av
mötet. Slutligen efterlystes till nästa år att kontakt tas mellan revisorer och kassör i
god tid före årsmötet.
§6
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslöt tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet.
§7
Fastställande av medlemsavgift
Mötet fastställde medlemsavgiften till kr 200 per år att gälla 1 juli 2010 – 30 juni 2011.
§8
Beslut om eventuellt arvode för styrelse och revisor
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Mötet beslöt att något arvode ej skall utgå. Däremot att reseersättningar för styrelseledamöter
och adjungerade skall utbetalas.
§9
Val av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisor och valberedning
Mötet beslutade enhälligt att välja följande styrelse:
Ordförande
Lena Abrahamsson, Luleå Tekniska Universitet, valdes till ordförande under ett år (ett år
kvar)
Styrelse
Därefter valdes följande personer:
Kerstin Isaksson, Mälardalens högskola (nyval två år)
Mikael Ottosson, Malmö högskola (nyval två år)
Margareta Oudhuis, Högskolan i Borås (ett år kvar)
Måns Svensson, Lunds universitet (nyval ett år) (efterträder Dan Porsfelt som 2009 valdes för
två år)
Katarina Wijk, Högskolan i Gävle (ett år kvar)
Revisorer
Till revisorer omvaldes Ing-Marie Andersson och Gunnar Rosén.
Valberedning
Till valberedning omvaldes Gunnar Aronsson och Lena Gonäs.
§10
Behandling av styrelsens förslag och förslag enligt väckta motioner
Fanns inga frågor att behandla.
§11
Övriga frågor
1) Medlemsmöte utöver årsmöte. Jan Holmer informerade om att styrelsen inte mäktat
med ett möte under ht 09 och att man föreslår att endast ha ett möte per år, dvs ett
årsmöte i samband med en konferens. Mötet beslöt i enlighet med förslaget.
2) Utformning av pris för bästa avhandling och bästa magisteruppsats. Efter diskussion
beslöt mötet att delegera till styrelsen att utforma ett underlag för riktlinjer för utdelning av bästa avhandling till nästa års konferens. Styrelsen gavs också i uppdrag att utreda möjligheten att söka medel för priset.
3) Nästa års konferens. Nästa års konferens föreslogs arrangeras i maj 2011 av Luleå
Tekniska Universitet med möjlighet att förlägga konferensen till Kiruna. Mötet beslöt i
enlighet med förslaget.
Jan Holmer avslutade mötet med att tacka de närvarande för visat intresse och hoppades på
ett fortsatt gott samarbete i styrelsen och bland medlemmarna.
Malmö den 21 maj 2010
Jan Holmer

Margareta Oudhuis
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