Protokoll från FoU Välfärds årsmöte den 24 augusti 2005
Plats:

Stadshotellet i Varberg i samband med FoU Välfärds årliga konferens

Tid:

Onsdag den 24 augusti kl. 08.30 – 09.00

_______________________________________________________

§ 1 Mötets öppnande
Årsmötet förklarades öppnat av styrelseledamot Lotta Berg-Eklundh.
§ 2 Mötets behöriga utlysande
Mötesdeltagarna fann årsmötet behörigen utlyst.
§ 3 Godkännande av mötesordning
Föreliggande mötesordning godkändes av mötesdeltagarna.
§ 4 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Lotta Berg-Eklundh.
§ 5 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Agnetha Hammerin.
§ 6 Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare tillika rösträknare valdes Agneta Bygdell och Owe Anbäcken.
§ 7 Verksamhetsberättelse hösten 2004 – våren 2005
Styrelseledamot Lotta Berg-Eklundh redogjorde för det gångna årets aktiviteter.
Verksamhetsberättelsen, som tidigare skickats ut till medlemmarna, delades även ut under
årsmötet till samtliga mötesdeltagare.
§ 8 Förslag till stadgeändring avseende medlemsavgift
För fortsatt finansiering av FoU Välfärds hemsida föreslog styrelsen att ett medlemskap i
föreningen ska vara förenat med en medlemsavgift. Avgiften är tänkt att oavkortad gå till
att täcka kostnaderna för hemsidan. För detta förslags genomförande krävs en
stadgeändring.
Årsmötet diskuterade huruvida förslaget framöver skulle riskera att innebära ytterligare
ekonomiska åtaganden för FOU-enheterna, såsom ändrade arbetsuppgifter för styrelsen
samt ändring av föreningens status som intresseorganisation utan medlemsavgift.
Föreningens grundtanke är att den inte ska ha en egen ekonomisk hantering. Ytterligare
ett förslag utkristalliserades, vilket innebar att styrelsen skulle få i uppdrag att utfärda en
rekommendation till föreningens medlemmar om solidarisk finansiering av hemsidan.
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Mötesordförande konstaterade att två förslag förelåg. Årsmötet hade att ta ställning till
styrelsens förslag (1), som innebär stadgeändring och ett motförslag (2) där ingen
stadgeändring krävs.
Förslag (1)
Stadgeändring genomförs enligt följande:
En medlemsavgift tas ut för att täcka kostnaderna för intresseföreningens gemensamma
hemsida www.fouvalfard.org. Avgiften fastställs årligen vid föreningens årsmöte.
Medlemskap förutsätter att FoU-miljön i samband med arrangemang kan ställa vissa
personella och administrativa resurser till förfogande.
Förslag (2)
Ingen stadgeändring genomförs
Styrelsen får i uppdrag att årligen utfärda en rekommendation till föreningens medlemmar
om att avlägga en avgift för gemensam finansiering av hemsidans kostnader. Avgiften
betalas direkt till den organisation som är värd för hemsidan, för närvarande FoU i Väst.
Årsmötet beslutade i enlighet med förslag (2).
§ 9 Fastställande av ny medlemsavgift
Med anledning av årsmötets beslut i föregående paragraf utgår § 9.
§ 10 Val av styrelse
Valberedningens förslag till styrelse och övriga funktionärer.
Ordförande: Per Albinsson, Region Halland
Ledamöter: Lisbeth Lindahl, FoU Väst
Gunilla Fahlström, Forum Äldre Örebro
Bo Lerman, FoU Äldre, Regionförbundet Uppsala län
Ulf Hyvönen, UFFE Umeå
Eva Nyberg, FoU Södertörn
Kvar i styrelsen ytterligare ett år är följande personer.
Bengt Eriksson, Skaraborgssamverkan (vald 2004)
Tyra Olsson, Dalarnas Forskningsråd (vald 2004)
Bengt Åkerström, FoU Jämt (vald 2004)
Årsmötet beslutade att välja de av valberedningen föreslagna ledamöterna.
§ 11 Val av arrangerande FoU för nästa konferens, augusti 2006
Förslag från avgående styrelse: Blekinge FoU-enhet.
Årsmötet beslutade att utse Blekinge FoU-enhet till arrangör för nästa års FoU-konferens.
§ 12 Övrigt
Rapporten Forskning och utveckling i kommuner, landsting och regioner – en delrapport
från IKA-projektet författad av Peter Möller delades ut till samtliga konferensdeltagare.
Rapporterna hade skänkts av Dalarnas Forskningsråd.
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§ 13 Mötets avslutande
Mötesordförande Lotta Berg-Eklundh tackade för det gångna verksamhetsåret och riktade
särskilt ett varmt tack till avgående ordförande Sven-Eric Wånell. På den avgående
styrelsens vägnar tackade mötesordföranden även Region Halland och ÄldreVäst
Sjuhärad Borås för en engagerande och inspirerande konferens.

Vid protokollet

Agnetha Hammerin
Mötessekreterare

Justerare:

Agneta Bygdell

Owe Anbäcken
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