
Svenska systematikföreningen (SSA) 
 
Protokoll från årsmöte för Svenska systematikföreningen 22 november 2010, 
kl. 16.30-17.00 i Konferenscentrum Wallenberg, Medicinareberget, Göteborg. 
 
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. Övriga frågor 
§13. Mötet avslutas. 
 
 
§1. Mötet öppnades. Dagordningen godkändes. 
 
§2. Christer Erséus valdes till mötesordförande, Livia Wanntorp valdes till 
mötessekreterare. Rikard Sundin och Per Alström valdes till justeringspersoner. 
 
§3. Mötet förklarades ha utlysts i behörig ordning. 
 
§4. Styrelsens årsberättelse lästes upp. 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 2011. 
Inga alternativa förslag till styrelsens sammansättning förelåg. Till föreningens 
ordförande för 2011 valdes Livia Wanntorp. 
 
§8. Till övriga styrelseledamöter för 2010 valdes Nils Cronberg, Kennet Lundin, 
Henrik Lantz och Mats Wedin.  
 
§9. Till revisor för 2010 valdes Maria Backlund och till revisorssuppleant 
Urban Olsson.  
 
§10. Till valberedning för 2010 valdes Mikael Thollesson, Torsten Eriksson och 
Mikael Hedrén. 
 



§11. Frågan om medlemsavgiftens storlek diskuterades. Mötet beslutade att 
bibehålla en obligatorisk medlemsavgift på 100 kronor samt att fortsätta ge 
grundutbildningsstudenter 100% rabatt på medlemsavgiften. 
 
§12. Övriga frågor.  
• Arrangemang av ett internationellt BioSyst-möte i Sverige. Bengt Oxelman 
informerade om att BioSyst-möte brukar hållas var fjärde år. Det första mötet hölls 
i Leiden, Holland under 2009 och nästa kommer att organiseras av den österrikiska 
systematikföreningen under 2013 i Wien. Föreningen beslutade att styrelsen ska 
presentera ett förslag på hur ett eventuellt möte i Sverige 2017 skulle kunna se ut 
till nästa årsmöte.  

• Nästa års Systematikdagar. Lund har blivit tillfrågat att organisera 
Systematikdagarna 2011 och preliminärt accepterat uppdraget. 
• Masterutbildning i systematik. Bente Eriksen informerade om att en miljon 
danska kronor tilldelats de nio nordiska universitet som ansökte till Nordiska rådet 
för att utveckla och planera en masterutbildning i systematik. Arbetet med detta 
kommer att komma igång den 1 januari. 
 
 
§13. Mötet avslutades. 
 
 
Vid protokollet  
 
 
 
Livia Wanntorp                     
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Per Alström                                 Rikard Sundin 
 
 


