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Årsmötesprotokoll Forum för feministisk forskning, 29 oktober 2009, 
klockan 18.00 
 
Möteslokal:  
Seminarierummet, Centrum för genusstudier,  
Stockholms universitet 
 
Närvarande:  
Gladis Aguirre 
Susanne Andersson 
Katarina Bonnevier 
Lucia Crevani 
Karin Ekström 
Anna Britta Jansson 
Livia Johannesson 
Karin S. Lindelöf 
Sofi Linghag 
Klara Regnö 
Eleonora Stolt 
Sofie Tornhill 
 
 

1. Mötets öppnande och val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare. 
Klara Regnö (avgående ordförande) öppnade mötet och hälsade välkomna. Samtliga 
närvarande presenterade sig. Sofie Linghag valdes till mötesordförande och Karin 
Ekström till mötessekreterare. Till justerare utsågs Karin S. Lindelöf. 
 

2. Godkännande av dagordning och kallelse. Övriga frågor anmäldes av Susanne 
Andersson och Klara Regnö. Dagordningen godkändes av årsmötet. Det konstaterades att 
kallelsen stadgeenligt hade skickats ut i god tid före årsmötet och även den godkändes.  

 
3. Föredragning av verksamhetsberättelse. Klara Regnö (avgående ordförande) föredrog 

verksamhetsberättelsen, vilken skickats ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen 
till årsmötet. Den största aktiviteten 2009 har varit förberedelser för och genomförande 
av Forums 30-årsjubileum. Firandet gavs formen av ett välbesökt och lyckat symposium 
den 19 maj om kvinno- och genusforskningens framväxt. Andra viktiga uppgifter har 
varit fortsatt uppdatering av medlemsregistret samt en uppstyrning av de ekonomiska 
rutinerna genom bland annat en ny postgirotjänst samt ett organisationsnummer hos 
Skatteverket. För övriga aktiviteter under verksamhetsåret hänvisades till 
verksamhetsberättelsen. Karin Ekström påpekade att Gunilla Persson på det 
konstituerande styrelsemötet valdes till suppleant i Centrum för genusstudiers nämnd. 
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4. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse. Livia Johannesson  
(avgående kassör) redogjorde för föreningens ekonomiska årsredovisning. Susanne 
Andersson (revisor) föredrog revisionsberättelsen. Det konstaterades att föreningens 
räkenskaper är i god ordning. Årets minusresultat tillskrevs jubileumsfirandet. 
Föreningen har även i fortsättningen ett förhållandevis stort sparkapital. 

 
5. Fastställande av årsredovisning med verksamhetsberättelse samt tack för 

revisionsberättelse. Årsredovisningen med verksamhetsberättelse fastställdes av 
årsmötet med tillägget i verksamhetsberättelsen att Gunilla Persson av styrelsen valts till 
suppleant i Centrum för genusstudiers nämnd. Tack framfördes för revisionsberättelsen. 

 
6. Ansvarsfrihet för styrelsen. Föreningens revisor Susanne Andersson tillstyrkte i 

revisionsberättelsen ansvarsfrihet. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  
 

7. Val av styrelse och revisorer. Valberedningen företräddes av Karin S. Lindelöf som var 
närvarande vid mötet. Övriga medlemmar var: Helena Bergman, Helena Bergström och 
Linda Kahlin. Valberedningen presenterade ett förslag med sex nya styrelsemedlemmar 
då fem tidigare styrelsemedlemmar önskade sitta kvar. Valberedningens förslag till ny 
styrelse godkändes av årsmötet. Till ordförande valdes Klara Regnö. Till övriga ordinarie 
ledamöter valdes Gladis Aguirre, Lucia Crevani, Anna Gavanas, Yulia Gradskova, Jenny 
Gunnarsson Payne, Livia Johannesson, Anna Klerby, Eleonora Stolt, Fia Sundevall och 
Sofie Tornhill. Till revisor och revisorssuppleant valdes Charlotte Holgersson och Ulla 
Manns.  

 
 

8. Val av valberedning. Till ny valberedning omvaldes Helena Bergman. Nyvaldes gjorde 
Karin Ekström, Robert Hamrén och Charlotte Hyltén-Cavallius. Valberedningen 
anmodades att välja en sammankallande och återkomma med detta till den nyvalda 
styrelsen.  

 
9. Motioner. Inga motioner behandlades.  
 
10. Övriga frågor.   

• Susanne Andersson framförde önskemål från revisorerna om att styrelsen bör 
utarbeta en praxis kring verksamhetsårets start och slut för att få en bättre 
avstämning i förhållande till plusgiro och bank i balansräkning. Mötet kom fram 
till att det bästa är om denna praxis förs in i kompendiet med riktlinjer för 
styrelsearbetet, som varje ny styrelsemedlem får. 

• Det framfördes och diskuterades idéer kring kommande verksamhetsår. Tre 
tydliga önskemål om teman framkom: att gå vidare med Kvinnohistoriska 
samlingarna, att doktorandvillkor blir ett fokus - med eventuell 
mentorsverksamhet i Forums regi, samt att det organiseras teoretiska seminarier 
kring genusforskningens riktning. 

 
Mötets avslutande. Mötesordföranden förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade. 
Föreningens avgående styrelsemedlemmar avtackades med blommor och så även avgående 
revisor samt mötesordföranden och mötessekreteraren. Dryck och lättare förtäring serverades 
till alla närvarande föreningsmedlemmar.  

 
 
 
Sekreterare   Justerare     
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Karin Ekström  Karin S Lindelöf  


