
  
 
 
 
Närvarande på årsmötet:  
 
Ina Hallström, Zarah Melander, Kajsa Ohrlander, Natasha Webster, Emilia Åkesson, Rebecca 
Billström, Anna Britta Jansson, Tina Carlsson, Kalle Berggren, Mariana Alves Silva, Karin 
Gunnarsson och Sofia Bellucci (12 st).    
 
 

1) Mötets öppnande och val av mötesordförande, sekreterare och justerare 
 

Kajsa Ohrlander väljs till mötesordförande.  
Zarah Melander väljs till sekreterare.  
Natasha Webster och Emilia Åkesson väljs till justerare. 

 
 

2) Godkännande av dagordning och kallelse 
 

Årsmötet godkänner dagordning och kallelse. 
 
 

3) Föredragning av verksamhetsberättelse 
 

Ordförande Karin Gunnarsson föredrar verksamhetsberättelse 2015-2016, med hjälp av vice 
ordförande Ina Hallström.  
 
Karin och Ina berättar om de evenemang Forum för feministisk forskning arrangerat under 
verksamhetsåret. Styrelsen har under året valt att arrangera samtal utanför akademiska rum 
för att nå större grupper. Alla evenemang som arrangerats under verksamhetsåret har varit 
uppskattade och välbesökta. Styrelsen har även arbetat mycket med att utveckla det interna 
styrelsearbetet och upprättat rutiner för detta.  
 
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 
 
 

4) Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse 
 
Kassör Mariana Alves Silva föredrar årsredovisning. Under året har det inkommit ett fåtal 
medlemsavgifter, men föreningen har endast haft ett fåtal utgifter under verksamhetsåret och 
portokostnaden har minskat från föregående verksamhetsår. Föreningen redovisar ett positivt 
resultat på 2032,44 kr.  
 

Protokoll årsmöte 2016 Forum för feministisk forskning  
15 september 2016, kl. 18.00, D4110, Stockholms universitet.  
	



Revisionsberättelse från revisor Anna Sandberg har inkommit till styrelsen och läses upp av 
Mariana.  
 
 

5) Fastställande av årsredovisning med verksamhetsberättelse och 
revisionsberättelse 

 
Årsmötet godkänner årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse och 
revisionsberättelse. 
 
 

6) Ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.  
 
 

7) Val av styrelse (inkl. ordförande och vice ordförande) och revisorer 
 

Karin Gunnarsson presenterar valberedningens förslag för styrelsen till Forum för feministisk 
forskning verksamhetsåret 2016/2017. 
 
Årsmötet väljer följande styrelse för verksamhetsåret 2016/2017: 
 
Karin Gunnarsson (omval) - ordförande 
Natasha Webster (omval) – ny som vice ordförande 
Mariana Alves (omval) 
Emilia Åkesson (omval) 
Zarah Melander (omval) 
Anna Hult (omval) 
Rebecca Billström (nyval) - genusvetare, musiker och musiklärare. Doktorerar i 
musikvetenskap och skriver om feministisk aktivism och förändringsarbete inom musiklivet 
med utövande musiker i fokus. 
Denise Beniwa Johnson (nyval) – har en masterexamen i  Management Studies och arbetar 
med jämlikhetsfrågor i olika sammanhang, så som utbildare för organisationen Make Equal 
samt samordnare för organisationen Agenda: Jämlikhet.   
Hedvig Marano (nyval) – masterstudent i genusvetenskap. Arbetar med queer och feministisk 
scenkonstform och driver dans- och scenskolan Burleskakademien. Arbetar bl.a. som 
sakkunnig i mångfaldsfrågor vid Nationalmuseet.  
Sofia Bellucci (nyval) – Har en akademisk bakgrund inom medie- och kommunikation. Är 
aktiv inom kvinnojoursrörelsen och arbetar med kommunikation och aktivism inom 
Feministisk initiativ.  
 
Årsmötet väljer följande personer till revisorer för verksamhetsåret 2016/2017:   
Anna Sandberg (ordinarie) Ulla Manns (suppleant). 
 
 

8) Val av valberedning 
 

Årsmötet väljer följande personer till valberedning för verksamhetsåret 2016/2017:   
 



Elias Svedberg, Ina Hallström och Christine Bylund. 
 
 

9) Fastställande av medlemsavgift 
 

Årsmötet beslutar att medlemsavgiften ska vara flexibel under verksamhetsåret och fastställs 
till valfritt mellan: 20kr-200 kr 
 
 

10) Inkomna motioner 
 

Inga inkomna motioner finns. 
 
 

11) Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor finns. 
 
 

12) Mötets avslutande  
 

Mötet avslutas av mötesordförande Kajsa Ohrlander 
 
 
 
Efter mötet hålls en föreläsning av avgående vice ordförande Ina Hallström som föreläser om 
sin masteruppsats: ”Sårbarhetskedjan - En feministisk studie av hur utförsäkring 
förkroppsligas när välfärden brister”. 
 
 
 
 
Mötesordförande      Sekreterare 
 
 
----------------------------------------------                            ----------------------------------------------  
 
 
 
 
Justerare       Justerare 
  
 
 
----------------------------------------------    ----------------------------------------------  


