Protokoll årsmöte Forum för arbetslivsforskning i Sverige 2009-05-13
Mötet sammankallat av Interimstyrelsen för Föreningen för arbetslivsforskning i Sverige.
Personligt närvarande (Närvarolista, bilaga 1).
Årsmötet inleddes med att Jan Holmer 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.
Till rösträknare valdes Per Sederblad och Tuija Muhonen.
§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) Kenneth Abrahamsson ger en lägesrapport om arbetslivsforskningen i Sverige
2) Information om prenumerationsavgifter för arbetslivstidskrifter
3) Information om hemsidan av Måns Svensson
4) Medlemsvärvning
5) Nästa års konferens
6) Övrigt
§5
Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse
a) Efter genomgång av verksamhetsberättelsen godkändes den av mötet och lades till
handlingarna.
b) Då Föreningen för arbetslivsforskning i Sverige inte haft tillgång till några
ekonomiska medel fanns inte behov av någon revisionsberättelse.
§6
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslöt tillstyrka interimstyrelsen ansvarsfrihet.
§7
Fastställande av medlemsavgift
Mötet fastställde medlemsavgiften till kr 200 per år att gälla mellan 1 juli ’09 – 30 juni ’10.
§8
Beslut om eventuellt arvode för styrelse och revisor
Mötet beslöt att något arvode ej skall utgå. Däremot att reseersättningar för ledamöter och
adjungerade skall utbetalas.
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§9
Val av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisor och valberedning
Mötet beslutade enhälligt att välja följande styrelse, varav tre personer på ett år och tre på två
år.
Ordförande
Jan Holmer valdes till ordförande under ett år.
Styrelse
Därefter valdes följande personer:
Lena Abrahamsson (två år)
Margareta Oudhuis (ett år)
Dan Porsfelt (två år)
Anders Wigerfelt (ett år)
Katarina Wijk (två år)
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
Mötet beslöt godkänna interimstyrelsens förslag till ändring av föreningens namn till Forum
för arbetslivsforskning i Sverige.
Mötet beslöt godkänna interimsstyrelsens förslag att ändra Stadgar §4, mom 1, andra
meningen till följande lydelse: ”Medlemskap kan även beviljas för andra enskilda personer
med intresse för arbetslivsfrågor.”
Mötet beslöt även godkänna interimsstyrelsens förslag till ändring av §6, mom 2, tredje
stycket, första meningen till följande lydelse: ”Styrelsen är beslutsför om fyra medlemmar är
närvarande, varav styrelseordföranden eller vice styrelseordföranden är en.”
§11
Övriga frågor
2) Katarina Wijk informerade om att kontakter tagits med redaktörerna för de tre
tidskrifterna Arbete och Hälsa, Arbetsliv och Arbetsmarknad samt Arbetsliv i
omvandling för att utröna möjligheten att få subventionerade prenumerationspriser till
Forums medlemmar. Prenumerationsavgiften för Forums medlemmar på Arbetsliv och
Arbetsmarknad kommer att ligga på kr 200 istället för ordinare pris kr 300 per år. 25
% rabatt per nummer kommer att ges för prenumeranter för Arbetsliv i omvandling.
3) Forums hemsida. Måns Svensson informerade om att i dagsläget har Forum 50 000
kronor att arbeta med. Logga + skelett för hemsidan har skapats, nu fattas att fylla den
med innehåll. Avsikten är bland annat att ha en blogg på hemsidan om aktuell debatt.
Han informerade vidare om att man förhandlat med Libris om ArbLine. ArbLine, som
blir en del av hemsidan, är en mycket intressant databas, som just nu finns i Stockholm
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4)

5)
6)

1)

och Lund. Det man nu behöver är stöd vad gäller vad som ska rapporteras in till
ArbLine.
Alla medlemmar som vill ha upp något på hemsidan ombedes att kontakta Måns
Svensson.
Medlemsvärvning. För närvarande finns 145 medlemmar. Mötesdeltagarna
uppmanades att propagera för medlemskap och att skicka in nya medlemmars epostadresser till Jan Holmer efter att först ha tillfrågat dem om intresse för
medlemskap. Hans e-mailadress är följande: Jan.Holmer@av.gu.se.
Diskuterades om hur bred medlemsvärvningen ska vara. Mötet beslöt att den ska vara
så bred som möjligt. Exempelvis är forskare inom arbets- och miljömedicin viktiga.
Mötet gav styrelsen i uppdrag att jobba vidare med att sprida information om Forum
för att stärka synlighetsgraden.
Nästa års konferens
Nästa års konferens föreslogs arrangeras i vecka 20 gemensamt av Malmö/Lund.
Mötet beslöt i enlighet med förslaget.
Övrigt
Enligt tidigare beslut ska pris för bästa avhandling och bästa magisteruppsats delas ut
vid årsmöten. Efter diskussion beslöt mötet beslöt att ge styrelsen i uppdrag att till
nästa årsmöte komma med förslag på utformning av ett sådant pris. Mötet beslöt
vidare att Forum genom styrelsen och hemsidan - utifrån bland annat Kenneth
Abrahamssons föredragning - skall ta aktiv del i den debatt om arbetslivsfrågor som
pågår.
Förslag restes om att ha ett mellanmöte, gärna kopplat till en mindre konferens eller
seminarium. Mötet beslöt att ge styrelsen i uppdrag att ordna ett sådant mellanmöte.
Stockholm var genom samarbete mellan Psykologiska institutionen och
Stressforskningsinstitutet preliminärt berett att ta sig an 2011 års konferens.
Kenneth Abrahamsson och Carin Håkansta gav en lägesrapport om situationen för
arbetslivsforskningen i Sverige.

Jan Holmer avslutade mötet med att tacka de närvarande för visat intresse och hoppades på
gott samarbete i styrelsen och bland medlemmarna.
Göteborg den 13 maj 2009

Jan Holmer
Mötesordförande

Margareta Oudhuis
Protokollförare
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