Svenska systematikföreningen
10-06-02
Protokoll – Virtuellt styrelsemöte
Deltagande:

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

Dagordning för virtuellt styrelsemöte 2010-06-02
§ 1.

Val av justeringsperson. Förslag: Mats Wedin.

§ 2.

Föreningens logga. Diskussion: I vilka sammanhang skall loggan användas?

§ 3.

Systematikdagarna 2010.

§ 4.

Läge på ekonomi.

§ 5.

Information och diskussion om Biosyst.eu 2013. Systematikföreningen har blivit ombedd att ge
information angående eventuellt arrangemang av Biosyst.eu 2013. Sverige och Österrike har anmält
intresse. Man vill ha in svar på följande frågor snarast:
a) Where would the congress take place?
b) What is the maximum number of participants you can host?
c) Are there political reasons that motivate your society to invite biolsyst.eu, in other words, would it
be of advantage for you to have the congress in your country?
d) Will you be able to keep the conference fees at a low level to enable students to attend?
e) Can you help students to find affordable accommodations?
f) Any additional argument that might be important.

§ 6.

Nästa styrelsemöte.

§ 7.

Övriga frågor

§ 1.

Godkännande av dagordningen. Mats Wedin utsågs till justeringsperson.

§ 2.

Frågan om loggan bordläggs.

§ 3.

Systematikdagarna kommer att avhållas 22-23/11 i Wallenbergsalen, Göteborg. Artdatabanken
kommer att sponsra med 100 tkr, och ekonomin bör bli liknande den i Stockholm förra året. Temat
blir fokuserad på "populär" systematik och systematik i samhället ena dagen med Staffan Ulfstrand
som Plenary speaker den dagen. Andra dagen blir inriktad på forskningspresentationer med särskild
tyngdvikt på doktorander.

§ 4.

Diskussion om läget för ekonomi samt om införandet om den obligatoriska medlemsavgift.

§ 5.

a) Göteborg föreslås som värd för Biosyst.eu 2013. Om arrangemanget sker i Göteborgs
universitets regi blir hyreskostnaden noll. Konferensorganisation för det administrativa och mat finns
till rimlig kostnad.
b) Wallenbergssalen (Göteborgs universitet) tar 350 personer i samma lokal.
c) Artdatabankens arbete samt ett samarbete mellan svenska och norska artdatabankerna listas upp
som viktiga skäl till att vilja föreslå Sverige som anordnare till nästa europeiska möte.

d) Detta är svårt att svara på exakt, men kostnaden borde inte behöva bli större än dem för ett
svenskt möte, dvs kring 300 SEK i snitt, förutsatt att lokalerna är gratis. Dock kanske man måste
satsa betydligt mera på administrationskostnader.
e) I Göteborg finns ett antal vandrarhem och mindre hotell med övernattningskostnader 200-500
kronor inom gångavstånd. Gissningsvis 100-200 platser borde kunna bokas in. Eventuellt skulle
avtal kunna göras med studentbostäder om arrangemanget sker under sommarlovet, t ex augusti.
f) Inga övriga kommentarer.
§ 6.

Styrelsen beslöt att hålla nästa möte i Stockholm någon gång 15-24 september. Mats Wedin
sammankallar till mötet.

§ 7.

Mötet avslutas klockan 2400 2 juni 2010.
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