Svenska systematikföreningen (SSA)
Protokoll från årsmöte för Svenska systematikföreningen 24 november 2009, kl. 9-10 i
Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.
DAGORDNING:
§1. Mötet öppnas
§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner
§3. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst
§4. Styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk berättelse
§5. Revisionsberättelse
§6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
§7. Val av ordförande för föreningen
§8. Val av övriga styrelseledamöter
§9. Val av en revisor och en revisorssuppleant
§10. Val av valberedning på tre personer
§11. Fastställande av eventuell årsavgift
§12. Fråga om logotyp för föreningen
§13. Övriga frågor

§1. Mötet öppnades. Dagordningen godkändes.
§2. Bengt Oxelman valdes som mötesordförande, Livia Wanntorp valdes som
mötessekreterare. Rikard Sundin och Mats Eriksson valdes som justeringspersoner.
§3. Mötet förklarades ha utlysts i behörig ordning.
§4. Styrelsens årsberättelse lästes upp. Mötet föreslog att uppdrag som representant för
Svenska Systematikföreningen görs tidsbegränsade. Föreningens kassör Per Alström
redovisade föreningens ekonomi.
§5. Revisionsberättelsen presenterades och godkändes.
§6. Ansvarsfrihet för styrelse för föregående års förvaltning beviljades.
§7. Mikael Thollesson presenterade valberedningens förslag till styrelse för 2010. Inga
alternativa förslag till styrelsens sammansättning förelåg. Till föreningens ordförande för
2010 valdes Bengt Oxelman.
§8. Till övriga styrelseledamöter för 2010 valdes Per Alström, Kennet Lundin, Livia
Wanntorp och Mats Wedin.
§9. Till revisor för 2010 valdes Roland Moberg och till revisorssuppleant
Maria Backlund.
§10. Till valberedning för 2010 valdes Mikael Thollesson, Martin Irestedt och Bente Eriksen.

§11. Frågan om att införa en årsavgift för medlemskap i föreningen diskuterades. Mötet
beslutade att införa en obligatorisk medlemsavgift på 100 kronor. Mötet beslutade också att
ge grundutbildningsstudenter 100% rabatt på medlemsavgiften.
§12. Resultatet av omröstning om logotypen för Svenska systematikföreningen presenterades.
Mötet gav styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med förslag 1, designat av Emma Hultén.
§13. Övriga frågor.
• Flytt av biologiska samlingar från campus. Nils Cronberg redovisade för den
planerade flytten av de biologiska samlingarna ut från universitetscampus i Lund och
föreslog att mötet skulle uttala sig till stöd för att biologiska samlingar bör placeras i
nära anslutning till universitetens forskare. Ett uttalande presenterades och antogs av
mötet.
• Grundutbildningsfråga: Mötet beslutade att arbetsgruppen för grundutbildningsfrågan
ska fortsätta att arbeta vidare under nästa verksamhetsår.
• Hemsida: Ordföranden redovisade hemsidans besöksfrekvens och utveckling samt
informerade om att hemsidan kommer att vidareutvecklas.
S14. Mötet avslutades.
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