
Konstituerande möte för Svenska Systematikföreningen. Ultuna, SLU’s aula, 2008-11-25. 
 
1) Mats Wedin öppnar mötet och väljs till mötesordförande. Maria Backlund väljs till 
mötessekreterare och Karolina Larsson väljs att, tillsammans med ordföranden, justera 
mötesprotokollet. 
 
2) Mats Wedin ger en kort bakgrundsinformation till bildande av en systematikförening. På 
systematikdagarna i Lund år 2007 beslöt mötet med stor majoritet att bilda en förening under 
2008, och Mats Wedin utsågs då till interimordförande. 
 
3) Enhälligt beslut av alla närvarande att bilda Svenska Systematikföreningen. 
 
4) Genomgång av stadgar. Förslag på stadgar har skickats ut till alla som anmält sig som 
medlemmar. Mottagna förslag och synpunkter är införda. 
Under mötet fattades ytterligare beslut om ändringar. 
Enhälligt beslut fattades att acceptera stadgar (bifogade) med de nya ändringarna. 
 
5) Val av ordförande. Bengt Oxelman valdes enhälligt till ordförande för ett års mandatperiod. 
 
6) Val av ledamöter. Per Alström, Kennet Lundin, Livia Wanntorp och Mats Wedin valdes 
enhälligt till ledamöter för ett års mandatperiod. 
 
7) Val av revisor och revisorsuppleant. Roland Moberg valdes enhälligt till revisor och Maria 
Backlund till revisorsuppleant. 
 
8) Val av valberedning. Bente Eriksen, Martin Irestedt och Mikael Thollesson valdes enhälligt till 
valberedning. 
 
Interimordförande Mats Wedin uppmanar den nya valberedningen att sammanträda under 
kommande dag för att utse en sammankallande. 
 
9) Föreningens syften och målsättningar. På Svenska Systematikföreningens hemsida finns 
förslag på ett antal punkter som beskriver föreningens syften och målsättningar. Om någon har 
synpunkter på dessa meddelar man styrelsen. Inga kommentarer har hittills inkommit via e-post. 
 
10) Medlemsavgift. Blivande styrelsens förslag är att ej ta ut någon avgift från medlemmarna 
under kommande verksamhetsår, vilket enhälligt beslutades. 
 
11) Övriga frågor. 
 
1. Förslag att styrelsen ska sätta ihop en arbetsgrupp för frågor som gäller grundutbildning i 
systematik, för samarbete och samordning mellan de olika utbildningsplatserna i landet. Enhälligt 
beslut för detta förslag. Förslag på personer som vill jobba i denna grupp skickas till Bengt 
Oxelman. 
2. Vid måndagens föredrag om att föra biologiskt material över nationsgränser etc. presenterade 
föredragshållaren Carl-Gustaf Thornström ett förlag till en skrivelse ämnad för VR. Det 
diskuterades huruvida Systematikföreningen ska skriva på detta eller inte. Beslut togs att ge 



styrelsen i uppdrag att från Svenska Systematikföreningen att utforma en egen skrivelse som 
lämnas till VR, och att senare under dagen fråga deltagarna på systematikdagarna om de vill 
skriva på Thornströms förslag. 
 
12) 2009 års systematikdagar. Per Ericsson erbjuder föreningen och dess styrelse att uppdra åt 
Naturhistoriska riksmuseet att arrangera nästa års systematikdagar 23-24 november 2009. 
 
13) Mötet avslutas. 
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