Svenskaföreningen Oikos

Protokoll

Årsmöte
Tidpunkt:
Plats:
Närvarande:

1 februari 2010,kl. 16.00-17.00
Wisby Strand,Visby
27 medlemmar

1. JanBengtssonoch Bodil Enokssonvaldestill ordföranderesp.sekreterareför mötet.
2. ChristerSolbreckoch Linus Svenssonvaldestill justeringspersoner
för dagens
protokoll.
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4. Karin Bengtssonlästeupp revisionsberättelsen
för 2009.Styrelsenbeviljades
ansvarsfrihetför 2009.
5. Revisorernahar inte fullt ut kunnatgå igenomräkenskaperna
för Oikos24i Kalmar
eftersomdet mötetsfinanserhanteradesinom universitetetsekonomi.Årsmötetföljde
revisorernasoch styrelsensrekommendationoch beviljadeorganisatörerna
ansvarsfrihet.
Noteradesatt mötet varkengått medvinst eller förlust.
6. Revisorernahar ännuinte fått räkenskaperna
för Oikos 26 i Lund, varför pkt 6
(Revisionsberättelse
för Oikos 26 samtfråganom ansvarsfrihetför organisatörerna)
bordladestill nästaårsmöte.
7. Revisorernahar ännuinte fått räkenskaperna
Oikos 27 i Uppsala, varför pkt 7
(Revisionsberättelse
för Oikos 27 sanlltfråganom ansvarsfrihetför organisatörerna)
bordladestill nästaårsmöte.
8. Valdesstyrelseför 2010:
Ordförande:
JanBengtsson,Uppsala
Vice ordförande
Uno Wennergren,Linköping
Sekr.och skattmästare
Bodil Enoksson,Lund
Ledamöter:
StaffanAndersson,Göteborg
Olle Calles,Karlstad(nyval)
Tina d'Hertefeldt,Lund
Lars Hillström, Gävle(nyval)
Jon Norberg,Stockholm
JohanOlofsson,Umeå(nyval)
AndersTelenius,Stockholm
Uno Wennergren,Linköping

Påpekades
att valberedningen,sedantvå mänoch en kvinna undanbettsig omval,
enbartföreslagitmän somnya ledamöter.Årsmötetrekommenderade
därför
valberedningenatt framöverbättrebeaktaandelenkvinnor resp.mäni styrelsen.
9. JohanEhrlenoch ThomasElmqvist, Stockholm,omvaldestill revisorer,samtKarin
Bengtsson,Visby (omval), och Börje Ekstam,Kalmar (nyval), till revisorssuppleanter.
10.Lenn Jerling,Stockholm,och KatarinaHedlund,Lund, omvaldestill valberedning.
11.ChristerSolbreck,Uppsala,och ThomasPärt,Uppsala,omvaldestill föreningens
representantresp.dennessuppleanti NordiskaföreningenOikos styrelse.Bodil
Enoksson,Lund, och Tina d'Hertefeldt,Lund, valdestill representantresp.dennes
suppleanti NordiskaföreningenOikos valberedning.
12.JanBengtsson,ChristerSolbreckoch Tina D'Hertefeldt omvaldes till föreningens
representanter
till NordiskaföreningenOikos generalförsamlingoch Honor Prentice,Lars
Hillström och Jon Ågren till suppleanter.Eftersomdennageneralförsamlingägerrum
vartannatår (och hölls senareunderinnevarandeOikosmöte)valdesdessanu på 1 år,
men fr.o.m. nästaårsmötekommerrepresentanterna
att väljaspå två år.
13.JanBengtsson,Uppsala,omvaldestill föreningensrepresentanti EuropeanEcological
Foundation(EEF)
14.Linus Svenssonrapporteradefrån Nordiskaföreningen.Ett förslagtill stadgeändringar
har utarbetatsoch kommeratt läggasfram för generalförsamlingen
(senareunder
kvällen). Bland annatkommerdå medlemmari existerandenationellaföreningar(för
närvarandeSvenskaföreningenOikos och dennybildadeIsländskaekologiska
föreningen)automatisktatt bli medlemmari denNordiskaföreningen.
15.Linus Svenssonrapporteradefrån EEFsmötei mars2009.SåvälSvenskasom
NordiskaföreningenOikos är medhär. Den drivandeföreningenav U.a. brittiska BES
(Bri~tishEcQlogicalSociety).NästaEEFkongresskommeratt hållasseptember2011i
Madrid.
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16.Fastställdesårsavgiftenför år 2011till oförändrade60 kronor, med fortsattmöjlighet
att teckna5-årsmedlemskap
för 300:-.
17.Meddelandesatt nästaårsOikosmötearrangerasav Tjärnö marinbiologiskastation
(Göteborgsuniversitet).Någraav de senareOikosmötenahar givit vinst och föreningen
skjutertill av dessamedelför att mötet skakunnagenomförasi Strömstad.Alternativet
vore att hålla det på Tjärnö, men där finns endastplats för 100deltagare,vilket vore en
olycklig begränsning.
18.Meddeladesatt Oikosmötet2012 ägerrum i Karlstad.
19. Beslötsatt studenterpå examensarbetesnivå
få ett gratismedlemskapi föreningen
(förutsattatt handledarenär medlem),för innevarandeoch påföljandeår.

Lund den 27 mars2009
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