Protokoll årsmöte 23 september 2015, kl 18.00, D4110, Stockholms
universitet.
Närvarande på mötet:
Ina Hallström, Christine Bylund, Karin Gunnarsson, Helena Brors, Kalle Berggren, Elias
Svedberg, Zarah Melander, Emilia Åkesson, Linn Sandberg, Mariana Alves, Yvonne
Svanström.
1. Mötets öppnande och val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Yvonne Svanström väljs till mötesordförande, Linn Sandberg till sekreterare och
Zarah Melander och Christine Bylund väljs till justerare.
2. Godkännande av dagordning och kallelse
Mötet godkänner dagordning samt kallelse
3. Föredragning av verksamhetsberättelse
Ordföranden Linn Sandberg föredrar verksamhetsberättelsen med hjälp av Ina
Hallström, Christine Bylund och Karin Gunnarsson. Framförallt betonas de aktiviteter
som genomförts, forskarsamtal på Södra teatern, tvärvetenskapliga seminarieserien
samt panelsamtal vid feministiskt forum. Alla evenemang har varit mycket välbesökta
med mellan 20 till 80 besökare. Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.
4. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
Mariana Alves, Forums kassör, ger årsredovisning för verksamhetsåret. Ökat antal
medlemmar har lett till ökade intäkter i form av medlemsavgifter. Ingen försäljning av
tröjor eller väskor har skett. Utgifter består av hyra för södra teatern, arvoden för
presentatörer som velat ha, utgifter för styrelsemöten samt porto. Kostnader för porto
har fördubblats. Revisionsberättelse från revisor Anna Sandberg har inkommit och
föredras av Linn Sandberg. Mötet fastställer årsredovisning med
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
6. Kalle Berggren från valberedningen presenterar val av ny styrelse
Mötet väljer följande ny styrelse:
Karin Gunnarsson -- kvar från tidigare styrelse, ny som ordförande
Ina Hallström -- kvar från tidigare styrelse, ny som vice ordförande
Christine Bylund -- kvar från tidigare styrelse
Sara Bondesson -- kvar från tidigare styrelse
Mariana Alves -- kvar från tidigare styrelse

Anna Hult -- kvar från tidigare styrelse
Elias Svedberg -- masterstudent med inriktning transfeminism.
Zarah Melander -- masterstudent i ledarskap med bakgrund som aktivist i F!.
Emilia Åkesson -- metodutvecklare inom genus med lärarexamen och master i genus,
aktivistisk erfarenhet från konstgruppen Ful, kabarén Europa Europa, mm.
Natasha Webster -- doktorand i kulturgeografi som forskar om landsbygd, migration och
genus, har intresse för genus och akademin och bakgrund i kvinnorörelsen i Kanada.
(meedelats förhinder idag)

Revisorer:
Anna Sandberg (ordinarie)
Ulla Manns (suppleang)
7. Val av valberedning
Linn Sandberg och Daphne Arbouz väljs till ny valberedning. Mötet beslutar att de om de
finner nödvändigt kan ta in tredje person i valberedningens arbete.
8. Inkomna motioner
Inga inkomna motioner finns.
9. Behandling av styrelsens motion om förslag till stadgeändring.
Karin Gunnarsson drar bakgrunden till stadgeändringsförslag, 2 års diskussioner föregick
innan förslag till stadgeändringar framlades förra året. Årsmötet godtar förslaget och har
därmed röstats igenom vid två efterföljande årsmötet. Forum har nya stadgar.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
11. Mötet avslutas av ordförande Yvonne Svanström

Justerare

Zarah Melander

Christine Bylund

