
Svenska systematikföreningen (SSA)   

09-09-28 
 
Protokoll från Styrelsemöte för Svenska systematikföreningen 28 sept 2009. kl. 12.30-
15.00 vid Institutionen för växt- och miljövetenskaper, Göteborgs universitet. 
 
  
DELTAGANDE: Per Alström, Kennet Lundin, Bengt Oxelman (ordförande), Livia Wanntorp, 
Mats Wedin. 
 
DAGORDNING: 
 
1. Mötets öppnande 
2. Utseende av justeringsperson 
3. Utseende av representant till Biosyst.EU 
4. Arrangemang av Biosyst.EU-konferens, diskussion 
5. Hur ökar vi aktiviteten på hemsidan, diskussion 
6. Hur ökar vi svenskt deltagande i europeiska forskningsprojekt, diskussion 
7. Rapportering från planeringen av höstens Systematikdagar 
8. Rapportering från arbetet med samordning av systematikutbildning 
9. Ekonomisk rapport 
10. Föreningens logotype 
11. Öviga frågor 
 
§1 Mötet öppnades. Godkännande av dagordningen. Extra punkt (§11) läggs till 
dagordningen: Biosyst.EUs ”Memorandum of Understanding”.  
 
§2 Per Alström valdes som justeringsperson. 
 
§3 Utseende av representant till Biosyst.EU. 
Styrelsen beslöt att föreslå Per Sundberg som Svenska Systematikföreningens representant 
vid BioSyst.EU.  
 
§4 Arrangemang av Biosyst.EU-konferens.  
Information: ordföranden informerade om det första Biosyst.EU-mötet, som hölls i Leiden i 
augusti i år.  
 
Diskussion: styrelsen ställde sig positivt till att anordna ett av de kommande Biosyst.EU-
mötena. 
 
§5 Hur ökar vi aktiviteten på hemsidan. 
 
Diskussion: flera olika lösningar och idéer lades fram. 
 
Ordföranden ombads att:  
1. tillfråga Andreas Wallberg att bli föreningens webmästare. 
2. ta kontakt med Wikinggruppen ang. möjligheten att automatiskt skicka ut en påminnelse 
till föreningsmedlemmar när något nytt har lagts ut på hemsidan. 
 
§6 Diskussion: hur vi ökar svenskt deltagande i europeiska forskningsprojekt. Medverka vid 
CETAF, Synthesys och EDIT – programmen diskuteras. 
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§7 Rapportering från planering av höstens Systematikdagar och planering av Årsmötet. 
 
Information: vice-ordföranden informerade om planeringen av Systematikdagarna 2009.  
Förberedelser av Årsmötet. Styrelsen diskuterade möjligheten att införa en medlemsavgift till 
föreningen och beslutade att ta upp frågan på årsmötet. Anledningen är att mycket få personer 
har betalat en frivillig avgift och att sponsorintäkterna varit lägre än förväntat.  
 
§8 Rapportering från arbetet med samordning av systematikutbildning.  
Information: inbjudan till medverkan i paneldebatten har skickats ut till de berörda parterna. 
 
§9 Ekonomisk rapport. 
Information: kassören redovisade om föreningens ekonomi. Föreningens ekonomi är i balans, 
även om kassan endast innehåller knappt 8000 SEK, inklusive inkomna avgifter för 
Systematikdagarna (endast ett fåtal personer har betalat). 
 
§10. Föreningens logotype. 
Information: Ett förslag på logotypen har beställts av Emma Hulthén som är utbildad 
vetenskaplig illustratör och bland annat verksam vid Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm. 
Ett alternativt förslag på logotypen har utformats och presenterats av Anders Silfvergrip. Så 
fort de båda förslagen har inkommit, kommer Styrelsen att utvärdera dem och välja ut det 
bästa.  
 
§ 11. Biosyst.EUs Memorandum of Understanding.  
Styrelsen ratificerade dokumentet ”Memorandum of Understanding”. 
 
Diskussion: samarbetet mellan Svenska systematikförening och grannländerna diskuteras. 
 
§ 12. Mötet avslutades. 
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