Protokoll fört vid årsmöte för Forum för arbetslivsforskning (FALF)
Norrköping den 11 juni 2019

Närvarande: Lotta Dellve, Susanna Toivanen, Per Lindberg, Christian Ståhl, Leif Berglund,
Calle Rosengren, Carin Håkansta, Stig Vinberg, Ann Bergman, Kenneth Abrahamsson, Jan ·
Johansson, Johanna Persson, Roger Larsson, Monica Bäck.

I.

Fråga om kallelse skett i behörig ordning
De närvarande medlemmarna ansåg årsmötet behörigt utlyst.

2.

Upprättande av röstlängd
En röstlängd upprättades genom att en lista skickades runt där närvarande fick skriva
smanamn.

3.

Val av mötesfunktionärer (mötesordförande, sekreterare, justerare)
Calle Rosengren utsågs till årsmötets ordförande, Carin Håkansta till årsmötets sekreterare och
Roger Larsson till justerare.

4.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes genom acklamation.

5.

Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse
F ALFs ordförande Lotta Dellve föredrog föreningens verksamhetsberättelse (biläggs
detta protokoll).
Leif Berglund föredrog FALFs revisionsberättelse. Verksamhetsåret 2018-2019 gav
ett resultat på -16 439 kr (räkenskapsberättelsen biläggs detta protokoll).
Årsmötets ordförande föredrog revisorernas berättelse och fann alla handlingar och
kvitton i ordning (revisionsberättelsen biläggs detta protokoll).

6.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

7.

Fastställande av medlemsavgift
Årsmötet fastställde att medlemsavgiftens storlek lämnas oförändrad vid 400 kr.

8.

Beslut om eventuellt arvode för styrelse och revisor
De närvarande beslöt att lämna arvodet

9.

a O kronor oförändrat.

Val av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisor och valberedning
Valberedningens ordförande föredrog valberedningens förslag:
Carin Håkansta, Karlstads universitet ( omval 2 år) Ordförande
Susanna Toivanen, Mälardalens högskola ( omval 2 år)
Christian Ståhl, Linköpings universitet ( omval 1 år)
Leif Berglund, Luleå tekniska universitet, (nyval 2 år) Kassör (tidigare suppleant 1 år)
Johanna Persson, Lunds universitet (nyval 2 år)
Gunnar Gillberg, Göteborgs universitet (nyval 2 år)
Tina Forsberg, Stockholms universitet, Högskolan Dalarna (nyval 2 år)
Föreslagna revisorer:
Anders Pousette ( omval 1 år)
Margareta Oudhuis ( omval 1 år)
Föreslagen valberedning:
Lotta Dellve, nyval 1 år
Stig Vinberg, omval 1 år
Samtliga föreslagna av valberedningen valdes enhälligt av årsmötesdeltagarna.

10.

Behandling av styrelsens förslag och förslag enligt väckta motioner
Styrelsen presenterade en motion om att ändra i FALFs stadgar för att skapa större
flexibilitet kring antalet styrelseledamöter. Styrelsens förslag var att styrelsen består av
cirka fem till åtta medlemmar samt en doktorandrepresentant och ordförande
(Motionstext biläggs detta protokoll). Förslaget godkändes av årsmötesdeltagarna.
Mötesordförande förklarade mötet avslutat
Norrköping den 11 juni 2019

((
Carin Håkansta
Mötessekreterare

