F

orum för
feministisk
forskning

Protokoll årsmöte den 14 oktober 2013 kl.18 seminarierummet på
Genusvetenskapen, B-huset plan 4, Stockholms universitet
Närvarande på mötet: Lena Lennerhed, Linn Sandberg, Eleonora Stolt, Maria Jansson, Daniel
Wohjan, Evin Ismail, Sara Bondesson, Karin Gunnarsson, Anna Göthner, Malin Holm, Grete
Havesköld, Anna Brita Jansson och Helena Brors
1. Mötets öppnande och val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Mötet väljer Lena Lennerhed till ordförande, Malin Holm till sekreterare och Anna
Göthner och Karin Gunnarsson väljs till justerare.
2. Godkännande av dagordning och kallelse
Mötet godkänner dagordning samt kallelse.
3. Föredragning av verksamhetsberättelse
Ordförande Linn Sandberg föredrar verksamhetsberättelsen med fokus på de aktiviteter
forum genomfört under året (se bifogad verksamhetsberättelse). Exempelvis nämns
panelen på feministiskt forum vilken var väldigt välbesökt, och som också lett till både en
publicerad debattartikel samt en planerad temakväll under hösten på samma tema.
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.
4. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
Ordförande Linn Sandberg redogör för årsredovisning samt revisionsberättelsen.
5. Fastställande av årsredovisning med verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
Mötet fastställer årsredovisning med verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
7. Val av styrelse och revisorer
Valberedningen presenterar kandidater till styrelseposterna.
Mötet väljer följande styrelse:

Ledamöter:
Linn Sandberg
Anna Göthner
Karin Gunnarsson
Kalle Berggren
Sara Bondesson
Evin Ismail
Lisa Burénius Ekström
Linda Johansson
Soheyla Yazdanpanah
Grete Havensköld
Carin Göransson
Revisorer:
Ordinarie: Charlotte Holgersson
Suppleant: Ulla Manns
8. Val av valberedning
Mötet väljer följande valberedare:
Malin Holm
Mötet beslutar att ytterligare en valberedare väljs vid det konstituerande styrelsemötet.
9. Motioner
Några motioner har ej inkommit till årsmötet.
10. Stadgeändring, strykning av punkt sju i stadgan som lyder:
”7. REPRESENTATION I NÄMNDEN FÖR CENTRUM. Ordföranden ska vara Forums
representant i Nämnden för Centrum för genusstudier vid Stockholms universitet om inte
styrelsen beslutar annorlunda”.
Strykningen föreslås eftersom Centrum har övergått till genusvetenskap och nämnden
inte längre existerar. Förslaget till stadgeändring godkändes av årsmötet 2012 men kan
genomföras först om det godkänns även vid aktuellt årsmöte.
Mötet beslutar att stadgeändringen genomförs genom att punkt sju i stadgan stryks.
11. Övriga frågor
Inga övriga frågor väcktes på mötet.
12. Mötets avslutande
Ordförande Lena Lennerhed avslutar mötet.
Justerare
Anna Göthner

Karin Gunnarsson

