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Forum för arbetslivsforskning 

 

Protokoll årsmöte Forum för arbetslivsforskning i Sverige 
2011-06-16  

Mötet sammankallat av Forum för arbetslivsforskning i Sverige (FALF) 
 
Personligt närvarande (Närvarolista, bilaga 1) 
 
Årsmötet inleddes med att Lena Abrahamsson hälsade de närvarande 
välkomna. 
 
§1 
Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
Mötet menade att så skett. 
 
§2 
Upprättande av röstlängd och rösträknare. 
Röstlängd upprättades utifrån medlemsförteckning. Ordföranden bad 
eventuella icke medlemmar notera om så var fallet och att efter årsmötet 
meddela ordföranden om de vill teckna medlemskap.  
 
§3 
Val av mötesfunktionärer 
Till mötesordförande valdes Lena Abrahamsson och till sekreterare valdes 
Margareta Oudhuis. 
 
§4 
Fastställande av dagordning 
Förslag till dagordning fastställdes. 
 
§5 
Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse 

a) Efter genomgång av verksamhetsberättelsen godkändes den av mötet 
och lades till handlingarna.  



 2 

I samband med punkt 5a föreslog Elisabeth Lagerlöf ett samarbete 
mellan FALF och NIWA. Det påpekades även att AFA ger medel för 
nätverk. 

b) Efter genomgång av revisionsberättelsen godkändes den av mötet och 
lades till handlingarna. 

 
§6 
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
Mötet beslöt tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§7 
Fastställande av medlemsavgift 
Mötet fastställde fortsatt medlemsavgiften till kr 200 per år att gälla mellan 1 
juli ’11 – 30 juni ’12. 
 
§8 
Beslut om eventuellt arvode för styrelse och revisor 
Mötet beslöt att något arvode ej skall utgå. Däremot att reseersättningar för 
ledamöter skall utbetalas. 
 
§9  
Val av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisor och valberedning 
Mötet beslutade enhälligt att välja följande styrelse: 
 
Ordförande 
Måns Svensson, Lunds universitet, valdes till ordförande under två år (omval). 
 
Styrelse 
Därefter valdes följande personer: 
Margareta Oudhuis (omval två år) 
Ann Bergman, Karlstad universitet (nyval två år) 
Johnny Hellgren, Stockholms universitet (nyval två år) 
Kerstin Isaksson, Mälardalens högskola (ett år kvar) 
Mikael Ottosson, Högskolan i Malmö (ett år kvar) 
 
Revisorer 
Till revisorer valdes Elisabet Sundin, Linköpings universitet och Bo Hagström, 
Linnéuniversitetet. 
 
Valberedning 
Till valberedning omvaldes Gunnar Aronsson, Stockholms universitet och 
Lena Gonäs, Karlstad universitet. 
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§10 
Behandling av styrelsens förslag och förslag enligt väckta motioner 
Inga frågor fanns att behandla. 
 
§11 
Övriga frågor och information 

a.   Frågor kring medlemsförteckning, inbetalning av medlemsavgifter 
och administration informerades om under punkten Behandling av 
verksamhetsberättelsen. 

b.   Även punkten Ny omgång av forskarskolan i arbetsvetenskap infor-
merades om under punkten Behandling av verksamhetsberättelsen. 

c.   2012 års konferens föreslogs att arrangeras i juni 2012 av Karlstad 
universitet och 2013 års konferens av Stockholms universitet. 
Mötet beslöt i enlighet med förslaget. Lena Gonäs, Karlstad univer-
sitet, tackade för förtroendet och informerade om att konferensen 
kommer att äga rum den 13-15 juni 2012. Preliminärt tema för kon-
ferensen blir ”Dagens arbetsliv och framtida utmaningar”. 

§   FALFs hemsida www.falf.se är mycket viktig som informations-
kanal, inte minst när det gäller den årliga konferensen. Föreslogs 
undersöka om det går att sköta hemsidan i fortsättningen utan hjälp 
av dagens webbansvarige person. 

d.   Informerades om att arbetet med Arbline fortsätter. Avsikten är att 
man framöver ska nå arbline också via FALFs hemsida.  

e.   Pris för bästa avhandling. Informerades om att det första årets 
pristagare blev Malin Esperssons avhandling ”Mer eller mindre 
byråkratisk- en studie av organisationsförändringar inom 
kronofogdemyndigheten”.  

f.  Övrig information. Sten Gellerstedt informerade om att Arbets-
miljöverket under ht 12 kommer att arrangera Mötesplats arbets-
miljö med ett öppet torg och ett stort antal seminarier.  

  Labour Process-konferensen går av stapeln i Stockholm i september  
  2012.  
  Redan i oktober 2011 arrangeras konferensen Nordiska Arbets- 
  miljömötet i Lund. 

 
Lena Abrahamsson avslutade mötet med att tacka de närvarande för visat 
intresse och hoppades på fortsatt gott samarbete i styrelsen och bland med-
lemmarna. 
 
Luleå den 16 juni 2011 
 
 
Lena Abrahamsson   Margareta Oudhuis 
Mötesordförande                                    Protokollförare 
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