Svenska systematikföreningen
09-02-20
Protokoll – Virtuellt styrelsemöte
Deltagande:

Per Alström, Kenneth Lundin, Bengt Oxelman (ordförande),
Livia Wanntorp, Mats Wedin.

§1 Godkännande av dagordningen
§2 Föregående mötesprotokoll, information:
•Ordföranden ombads tillsätta en arbetsgrupp för att diskutera frågor
kring grundutbildning
och föreningens roll i dessa frågor. Gruppen är utsedd och består av
Bente Eriksen, GU
Per-Ola Karis, SU
Nils Cronberg, LU
Göran Thor, SLU
Mikael Thollesson, UU
•Vice-ordföranden ombads undersöka möjligheten att flytta föreningens
hemsida till
Naturhistoriska riksmuseets server för vidare administration. Efter
diskussioner har styrelsen kommit fram till att Wikinggruppens
specialdesignade system för föreningar (www.fsy.se) är att föredra,
se vidare §5
•Styrelsen beslöt att vidareundersöka C.-G. Thornströms skrivelse om
Biodiversiteten, presenterad den 24 november 2008 på
Systematikdagarna, SLU. Uttalandet från systematikdagarn har
undertecknats av Göran Thor och ställts till generaldirektör Per
Omling, VR med kopior till Lars M. Nilsson, VR och ordföranden för
Svenska systematikföreningen.
§3 Information:
• Svenska systematikföreningen är nu registrerad hos Skatteverket som
ideell förening med organisationsnummer 802444-9152
• Förhandlingar pågår med Leica om sponsring av hemsidan,
systematikdagarna, samt styrelsens arbete.
§4 Ordföranden yrkar på att föreningens kassör får i uppdrag att
öppna ett postgirokonto i föreningens namn.
§5 Ordföranden yrkar på att föreningen öppnar en hemsida på
www.fsy.se/systematik, administrerad av Wikinggruppen, til följande
kostnader:
- Årsavgift 1295:- Eget domännamn, www.systematikforeningen.se 199:-/ år (första året
gratis)
- Individuell inloggning för medlemmar med möjlighet att ändra sina
uppgifter: 600 kr (engångskostnad)
- Formulär för att registrera sig själv och bli sedan godkänd av

Svenska systematikföreningen
admin: 500 kr (engångskostnad)
- Möjlighet för medlemmar att skicka gruppmail: 500 kr (engångskostnad)
§6 Ordföranden yrkar på att samtliga styrelsemedlemmar får
administratörsbehörighet på hemsidan för att kunna godkänna nya
medlemmar,lägga ut protokoll, nyheter, kalenderhändelser, samt
övervaka diskussionsforum.
§7 Ordföranden yrkar på att föreningens namn översätts till "The
Swedish Systematics Association" på engelska.
§8 Ordföranden yrkar på att föreningen ansöker om medlemskap i
"Federation of European Biological Systematic Societies".
§9 Diskussion. Skall föreningen yttra sig ytterligare frågan om
access and benefit sharing? Jag bifogar ett par dokument som
underlag. Personligen tror jag att nyckeln ligger i att skapa
multinationella projekt som inkluderar de "svåra" länderna och att
kraftfulla åtgärder vidtas för att tillgängligöra museiföremål på nätet.
§ 10. Fem av fem styrelsemedlemmar röstade ”ja” på punkterna 4-8.
§ 11. Mats Wedin föreslog punkten 'allmän information från styrelsens medlemmar' som en
framtida stående punkt på dagordningen.
§ 12. Flera synpunkter framfördes om § 9 och frågan beslöts att spara till senare möte.
§ 13. Mötet avslutades.
Vid protokollet:

Livia Wanntorp
Styrelsens sekreterare

