Årsmötesprotokoll För Svensk Lichenologisk Förening 10/5 2014,
Vårdnäs, Östergötland.
§1. Mötets öppnande och val av mötesfunktionärer
Till ordförande valdes Mikael Hagström
Till sekreterare valdes Per Larsson
Till justerare valdes Tommy Knutsson
§2. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
§3. Behörighet av mötets utlysning
Utlysningen av årsmötets ansågs korrekt.
§4. Verksamhetsberättelsen redovisades.
Redovisades av Mikael Hagström
§5. Räkenskaperna redovisades
Redovisades av Kassör Per Larsson
§6. Revisionsberättelse redovisades
Revisionen gav ingen anledning till erinran.
§7. Styrelsens ansvarsfrihet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för perioden.
§8 Val av ordförande och ledamöter i styrelsen för perioden 2014.
Sittande styrelse valdes för en ny period. Ordförande: Martin Westerberg, vice
ordförande: Mikael Hagström, Kassör: Per Larsson, sekreterare: Måns Svensson.
§9. Val av revisor och revisorsuppleant.
Till revisor valdes Lars Fröberg och suppleant Anders Nordin.
§10. Val av valberedning
Till valbredning valdes Björn Owe-Larsson och Nicklas Gustavsson
§11. Fastställande av årsavgift.
Föreningens ekonomi är i balans mellan utgifter och medlemsintäkter. Nuvarande
medlemsavgift på 90 kr bibehålls för det kommande året.
§12. Lavbulletinen – redaktörer, ekonomi och utveckling.

Kostnaderna för medlemstidskriften, Lavbulletinen, är relativt konstanta och
bekostas av medlemsavgifterna.
Äldre nummer av Lavbulletinen kommer läggas ut på föreningens hemsida. Då
några av de äldre numren är i sidföljd som är anpassat för tryckning är det osäkert
när dessa kan läggas ut.
Redaktionen består av Ulf Arup med Martin Westerberg som biträdande redaktör.
Samtliga närvarande på mötet var eniga om att de gör ett utmärkt jobb.
Redaktionen för Lavbulletinen påminde att tidskriften bygger på det material som
skickas in till dem och vill uppmana alla att skickar in bidrag till tidskriftens
innehåll. Innehållet bygger helt på det material som skickas in till redaktionen.
§13. Föreninges hemsida.
Niina Sallmén har sedan en tid varit hemsidesansvarig. Hon har under perioden
kommit med ett förslag på att bygga om hemsidan till ett format som förenklar
arbetet med att redigera innehållet. Styreslen tyckte att förslaget var bra och
godkände att hemsidan byggs om för kostnaden 5000 kr.
§14. Förslag till kommande program.
Mötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på kommande
höstexkursion. Östersundstrakten nämndes som ett intressant exkursionsmål.
Föreningens workshop om Cladonia berömdes. Det uttrycktes önskemål om att
upprepa succén med någon annan grupp som avhandlats i Nordic Lichen Flora,
t.ex. vol. 3 Cyanolavarna. Styrelsen fick i uppdrag att se om det är möjligt att
genomföra under kommande året.
Det uttrycktes också en vilja att organisera en lavexkursion till Norge.
§15. Övriga frågor.
Förslag kom på att öppna en Facebook sida för föreningen. En vinst skulle vara att
medlemmarna lättare skulle kunna ha kontakt med varandra medlemmarna men
också för att föreningen lättare kan nå ut med information som har kort tidsfrist.
Det skulle också kunna bidra till att föreningen upptäcks av fler presumtiva
medlemmar. Det gavs till styrelsen i uppdrag att se om detta är ett bra förslag
och vad som skulle krävas för att genomföras.
§16 Mötet avslutades.
Sekreterare
Per Larsson

Justeras av:
Tommy Knutsson

