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Svenska systematikföreningen 
 
10-09-20 
 
Protokoll – Styrelsemöte 
 
Deltagande:   Per Alström, Bengt Oxelman (ordförande), Livia Wanntorp, Mats 
  Wedin. 
 
 
Dagordning för styrelsemötet 10-09-20 
 
 
§ 1.  Val av justeringsperson: Förslag Bengt Oxelman. 
 
§ 2.  Information om medlemsavgift, ekonomisk redogörelse. 
 
§ 3.  Diskussion om föreningens hemsida. 
 
§ 4.  Information om ansökan om utveckling av nordisk mastersutbildning i systematik. 
 
§ 5.  Diskussion om föreningens framtid. 
 
§ 6.  Information om årets Systematikdagarna i Göteborg. 
 
§ 7.  Information om Biosyst.eu. 
 
§ 8.  Övriga frågor 
 
 
 
§ 1. Godkännande av dagordningen. Bengt Oxelman utsågs till justeringsperson. 
 
§ 2. Information om medlemsavgift.  
Inga medlemsavgifter har ännu inkommit till föreningen. Per får i uppdrag att skicka ett 
påminnelse om detta till alla medlemmar. Medlemsavgiften ska vara betald innan årets 
årsmöte. Grundkursstudenter behöver inte betala, enligt det som föreningen beslutade under 
förra årsmötet. 
 
Ekonomisk redogörelse.  
Föreningen har inte fått några inkomster ännu i år. Däremot har föreningen haft två utgifter: 
dels en avgift för att kunna ha ett konto, dels avgiften till företaget som sköter föreningens 
hemsida.  
På grund av administrativa problem, har föreningen inte ännu fått någon faktura från 
Naturhistoriska riksmuseet för förra årets Systematikdagar – trots flera påminnelser. 
 
§ 3 Diskussion om föreningens hemsida.  
Hemsidan fungerar inte på ett tillfredställande sätt och är lite besökt. Styrelsen diskuterar 
möjligheten att gå över till ett annat system. Bengt kontaktar Kevin Holston (NRM) som 
tidigare har uttryckt intresse att få utveckla föreningens web-gränssnitt.. 
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§ 4. Information om ansökan om utveckling av nordisk mastersutbildning i systematik.  
 
Under september skickade Bente Eriksen in en ansöka för nordiska medel för att få utveckla 
en gemensam nordisk ny Master-utbildning i systematiken. Medverkande institutioner är 
Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Lund universitet, 
universiteten i Århus och Köpenhamn, samt universiteten i Bergen och Oslo.  
Föreningen stödjer initiativet, vilket också bör påpekas ifall projektet får medel. 
 
§ 5. Diskussion om föreningens framtid. 
Styrelsen diskuterar om föreningens roll ska vara att primärt stödja Systematikdagarna eller 
om föreningen också ska driva andra projekt eller frågor. Styrelsen diskuterar också 
möjligheten att expandera till en större nordisk förening tillsammans med andra nordiska 
länder som inte har en egen förening. Då Svenska systematikföreningen ännu är nystartad, 
beslutar styrelsen att avvakta i denna fråga. 
 
§ 6. Information om årets Systematikdagarna i Göteborg. 
Styrelsen diskuterar behovet att formalisera föreningens roll i anordnandet av 
Systematikdagarna, t ex genom att ordföranden alltid är med i organisationskommittén. 
 
§ 7. Information om Biosyst.eu. Nästa möte kommer att hållas 2013 och organiseras av den 
österrikiska systerorganisationen. Till dess borde föreningen ha formulerat ett färdigt koncept 
för anordnandet av ett möte i Sverige 2017.  
Den 21-27/2 2011 hålls konferensen Biosystematics Berlin som också är ett europeiskt 
initiativ. Per Sundberg kommer att representera föreningen då. 
 
§ 8. Mötet avslutas. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Styrelsens sekreterare:   Justeringsperson: 
 
 
Livia Wanntorp    Bengt Oxelman 
 
 
 


