
Årsmöte Systematikföreningen 2022-11-21  
Organisationsnummer 802444-9152 
Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm kl. 16:00–16:30. 
Närvarande: Niklas Wahlberg, Aelys Humphreys, Ellen Sandström, Maria Backlund, Per Alström, 

Mårten Klinth, Johan Liljeblad, Rasmus Hovmöller, Mats Wedin, Nils Cronberg, Alica Košuthová, Tim 

Gótz (ej medlem).  

 

Mötesprotokoll i enlighet med Systematikföreningens stadgar §5. 

1. Mötet öppnades av Niklas Wahlberg. 

a) val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner. 

Mats Wedin valdes till mötesordförande, Mårten Klinth valdes till mötessekreterare, Per Alström och 

Rasmus Hovmöller valdes till justeringspersoner. 

b) frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst. 

Mötet befanns vara behörigen utlyst. 

c) styrelsens årsberättelse. 

Verksamhetsberättelsen lästes upp av Niklas Wahlberg och den ekonomiska rapporten lästes upp av 

Johan Liljeblad och lades till handlingarna. 

d) revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen (bifogad) lästes upp av Maria Backlund som fann styrelsens 

verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport godkända och lades till handlingarna.  

e) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning. 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för föregående års förvaltning. 

f) val av ordförande för föreningen. 

Mårten Klinth valdes till ordförande för föreningen och tecknar firma separat i enlighet med 

föreningens stadgar §8. 

g) val av övriga styrelseledamöter. 

Till vice ordförande valdes Aelys Humphreys (omval), till kassör valdes Johan Liljeblad (omval, tecknar 

firma separat i enlighet med föreningens stadgar §8), till övriga styrelseledamöter valdes Allison 

Perrigo (nyval) och Alica Košuthová (nyval). Styrelsen konstituerar sig vid nästa styrelsemöte.  

h) val av en revisor och en revisorssuppleant. 

Rasmus Hovmöller (nyval) och Urban Olsson (omvald) till revisor respektive revisorssuppleant. 

i) val av valberedning på tre personer. 

Per Alström, Nils Cronberg och Niklas Wahlberg valdes till valberedning.  

j) fastställande av eventuell årsavgift. 



Årsavgiften för verksamhetsåret 2023-2024 fastställdes till 100 kr. Mötet beslutade även att styrelsen 

ska fortsätta diskussionen om årsavgiften och eventuella rabatter för studenter eller för 

möteskostnaden vid systematikdagarna.  

k) ärenden, som styrelsen förelägger årsmötet. 

Styrelsen meddelar att de kommer fortsätta undersöka möjligheten att utöver Systematikdagarna 

anordna en träff främst för juniora systematiker i Sverige.  

l) förslag som med motivering inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet. 

Inga övriga frågor har inkommit till styrelsen.  

 

Mötet avslutades av Mats Wedin. 

 

Sekreterare 

Mårten Klinth 

 

 

 

Justerare 

Per Alström    Rasmus Hovmöller 
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