Forum för arbetslivsforskning

Protokoll årsmöte Forum för arbetslivsforskning i Sverige
2013-06-18
Mötet sammankallat av Forum för arbetslivsforskning i Sverige (FALF)
Personligt närvarande (Närvarolista, bilaga 1)
Årsmötet inleddes med att Måns Svensson 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 efter årsmötet meddela ordföranden om de vill teckna
medlemskap.
§3
Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Måns Svensson 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.
b) Efter genomgång av revisionsberättelsen godkändes den av mötet och
lades till handlingarna. Se bilagda revisionsberättelse.
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§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 2013– 30 juni 2014.
§8
Val av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisor och valberedning
Mötet beslutade enhälligt att välja följande styrelse:
Ordförande
Ann Bergman, Karlstad universitet (två år)
Styrelse
Därefter valdes följande personer:
Ylva Fältholm, Luleå Tekniska Universitet (två år, nyval)
Johnny Hellgren, Stockholms universitet (två år, omval)
Tommy Isidorsson, Göteborgs universitet (två år, nyval)
Margareta Oudhuis, (ett år, omval)
Calle Rosengren, Malmö högskola (nyval, två år)
Revisorer
Till revisorer omvaldes Eva Bejerot, Stockholms universitet och nyvaldes
Anders Pousette, Göteborgs universitet.
Valberedning
Till valberedning omvaldes Gunnar Aronsson, Stockholms universitet och
Lena Gonäs, Karlstad universitet.
§10
Behandling av styrelsens förslag och förslag enligt väckta motioner
Inga frågor fanns att behandla.
§11
Övriga frågor och information
a. Kenneth Abrahamsson: Förslog att utveckla kontakten med Euro
Found.
b. Tommy: Föreslog att ha ett FALF-styrelsemöte i Dublin.
c. Sverke: Svårt att bli medlem i FALF. Måste få det att fungera via
hemsidan, vilket inte är fallet idag. Förslag: Att det på hemsidan
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framgår vilket postgironummer man ska skicka in medlemsavgiften
till.
Måns Svensson avslutade mötet med att tacka de närvarande för visat intresse
och hoppades på fortsatt gott samarbete i styrelsen och bland medlemmarna.
Stockholm den 18 juni 2013
Måns Svensson
Mötesordförande

Margareta Oudhuis
Protokollförare
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