Konstituerande sammanträde för bildandet av Föreningen för arbetslivsforskning i Sverige
Möte sammankallat av svenska arbetslivsforskare för bildande av ideell organisation för
arbetslivsforskning i Sverige.
Mötet avhölls i Karlstad den 12 – 13 november 2008.
Personligt närvarande (Närvarolista, bilaga 1).
§1
Öppnande
Jan Holmer hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
§2
Funktionärer
Till att leda mötet valdes Jan Holmer
Till att skriva dagen protokoll valdes Margareta Oudhuis
Till att justera protokollet valdes Lena Gonäs och Jan Ch Karlsson
§3
Dagordning
Förslag till dagordning fastställdes
§4
Information
Jan Holmer informerade om bakgrunden till initiativet för föreningens bildande.
§5
Bildande
Närvarande personer beslutade enhälligt att bilda en ideell förening för arbetslivsforskning i
Sverige.
§6
Stadgar
Mötet beslutade enhälligt om stadgar, vilka antogs (Stadgar, bilaga 2). Stadgarna skall ligga
till grund för föreningens organisation och verksamhet.
§7
Val
Styrelse
Mötet beslutade enhälligt att välja följande interimsstyrelse fram till årsmötet:
Jan Holmer (ordförande)
Bo Hagström
Bernd Hofmeier
Margareta Oudhuis
Anders Wigerfelt
Katarina Wijk
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Revisorer
Till revisorer valdes Ing-Marie Andersson och Gunnar Rosén
Valberedning
Till valberedning valdes Gunnar Aronsson och Lena Gonäs
§8
Medlemsmöte
Mötet beslutade att första medlemsmötet - tillika årsmöte - skall äga rum den 13 maj 2009 i
Göteborg.
§9
Medlemsavgift.
Mötet beslutade enhälligt att medlemsavgiften per år skall vara 200 kronor.
§10
Föreningsnamn
Som föreningens namn antogs tills vidare Föreningen för arbetslivsforskning i Sverige. Mötet
beslöt att interimsstyrelsen återkommer med förslag till nytt namn på föreningen att läggas
fram vid årsmöte.
§11
Övrigt
Mötet delegerade till styrelsen att precisera fram ytterligare riktlinjer (motsvarande) inför
årsmötet.
Mötet uttalade målsättningen att var och en av dem som nu ansluter sig som medlemmar skall
vara aktiva för föreningens bästa enligt stadgarna.
Mötet uttalade att föreningen ska verka för att utdela pris vid årsmöte för bästa avhandling
och bästa magisteruppsats under året.
Mötet uttalade att det ses som angeläget att åstadkomma en portal samt delegerade till
interimsstyrelsen att undersöka möjligheterna för detta och återkomma i frågan vid årsmötet.
Mötet delegerade till interimsstyrelsen att till årsmötet förbereda en skrivelse om institutioners
ekonomiska stöd till Föreningen för arbetslivsforskning i Sverige.
Mötet delegerade till interimsstyrelsen att ta reda på om årsmöte fr o m 2010 lämpligast skall
äga rum i augusti månad.
Måns Svensson, Arbetsmiljöhögskolan, Lunds universitet informerade om Arbline, Arbetslivsinstitutets litteraturdatabaser och bibliotek, som man håller på att bygga upp vid Lunds
universitet. Medel behövs för Arblines upprätthållande. Mötet uttalade sitt stöd för Arbline
och beslöt att delegera till Måns Svensson att ansöka om ekonomiskt stöd från FAS.
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Jan Holmer avslutade mötet med att tacka de närvarande för visat intresse och hoppades på
gott samarbete i styrelsen och bland medlemmarna.
Karlstad den 13 november 2008
Jan Holmer
Mötesordförande

Margareta Oudhuis
Protokollförare

Lena Gonäs
Justerare

Jan Ch Karlsson
Justerare
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