Protokoll från FoU Välfärds årsmöte 6 september 2006 i Ronneby brunn
§1

Mötets öppnande
Föreningens ordförande, Per Albinsson, Halland, förklarade mötet öppnat.

§2

Mötets behöriga utlysande
Mötet fann årsmötet vara behörigen utlyst.

§3

Godkännande av dagordning
Mötet godkände föreslagen dagordning.

§4

Val av mötesordförande
Per Albinsson valdes till mötesordförande.

§5

Val av mötessekreterare
Gunilla Fahlström, Örebro län, valdes till mötessekreterare.

§6

Val av justerare tillika rösträknare
Bo Engström, Västmanland och Per-Åke Karlsson, Sjuhärad, valdes
till justerare tillika rösträknare.

§7

Verksamhetsberättelse höst 2005 – vår 2006
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret höst 2005 – vår 2006 fanns
tillgänglig och godkändes av mötet.

§8

Val av styrelse 2006-07
Tyra Olsson, Dalarnas forskningsråd, valdes till ordförande på två år, 2006-08.
Annika Almqvist, Gävleborg, Birgitta Grahn, Södra Småland samt Gunilla
Magnusson, Stockholm, valdes till övriga ledamöter på två år, 2006-08.
Ytterligare ett verksamhetsår sitter ledamöterna Gunilla Fahlström, Örebro län,
Ulf Hyvönen, Umeå, Bo Lerman Uppsala samt Eva Nyberg, Södertörn.

§9

Val av valberedning 2006-07
Avgående ordförande respektive ledamöter i styrelsen – Per Albinsson, Halland,
Bengt Eriksson, Skaraborg och Lisbeth Lindahl, Göteborgsregionen – utsågs till
valberedning.
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§10

Nationell FoU-tidning
En förfrågan från styrelsen till medlemmarna innehållande bl.a. ett
förlagsförslag till form och innehåll av FoU-tidning sändes ut under
våren. En diskussion följde rörande bl.a. behovet av särskilt organ för FoU för
olika aktörer, läsekrets och vilka förutsättningar som olika yrkesgrupper har;
papper/elektronisk publicering; nyttjande av befintliga möjligheter såsom
bransch-/fackpress inom respektive område samt Sociala nätet; eventuellt
redaktionsråd.
Mötet beslutade att uppdra åt styrelsen att utifrån synpunkter som framkommit
från årsmötet fortsätta en förutsättningslös diskussion om en framtida FoUtidning.

§11

Val av arrangör för FoU-konferens 2007
FoU-enheterna i Stockholm anordnar samfällt 2007 års FoU-konferens under
arbetsnamnet ”Samverkan – verksamheter, FoU, akademi” 22-23 augusti.

§12

Mötets avslutande
Mötet avslutades då inga övriga frågor anmälts.

Vid protokollet

Gunilla Fahlström
sekreterare

Justeras:

Bo Engström

Per-Åke Karlsson
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