
Mötesprotokoll	  

Årsmöte	  Svensk	  Lichenologisk	  Förening	   	   2013-‐04-‐27	  
Närvarande:	  Ulf	  Arup,	  Toni	  Berglund,	  Stefan	  Ekman,	  Annika	  Forsslund,	  Mikael	  Hagström,	  	  
Joakim	  A.	  Hemberg,	  Bo	  Karlsson,	  Håkan	  Lernefalk,	  Nils-‐Otto	  Nilsson,	  Martin	  Westberg,	  
Teresa	  Jonsson	  
	  

§1	  Mötet	  öppnas	  och	  mötesordförande	  (Martin	  Westberg),	  sekreterare	  (Mikael	  Hagström)	  och	  
justeringsman	  (Annika	  Forsslund)	  väljs.	  

§2	  Dagordning	  fastsälls	  

§3	  Utlysning	  av	  årsmötet	  anses	  behörig	  

§4	  Ordförande	  redovisar	  verksamhetsberättelse.	  Till	  denna	  kommenterades	  att	  föreningens	  20-‐
årsjubileum	  inte	  uppmärksammats	  särskilt.	  

§5	  Räkenskaperna	  redovisas.	  En	  sammanställning	  har	  gjorts	  av	  Per	  Larsson	  och	  redovisades	  på	  mötet	  
i	  tryck	  och	  muntligen.	  Ulf	  påpekade	  att	  kostnaden	  för	  tidsskriften	  ökat	  något,	  främst	  pga	  större	  
upplaga.	  

§6	  Revisionsberättelsen	  redovisades.	  	  Berättelsen	  är	  skriven	  av	  Anders	  Nordin,	  föreningens	  
revisorsuppleant.	  

§7	  Årsmötet	  ger	  styrelsen	  ansvarsfrihet	  för	  2013	  

§8	  Sittande	  ordförande	  och	  styrelse	  väljs	  om.	  Ordförande	  Martin	  Westberg,	  vice	  ordförande	  Mikael	  
Hagström,	  sekreterare	  Måns	  Svensson,	  kassör	  Per	  Larsson	  

§9	  Sittande	  revisor	  och	  revisorsuppleant	  väljs	  om.	  Revisor	  Lars	  Fröberg,	  revisorsuppleant	  Anders	  
Nordin	  

§10	  Sittande	  valberedning	  bestående	  av	  Björn	  Owe-‐Larsson	  och	  Nicklas	  Gustavsson	  väljs	  om.	  

§	  11	  Kommande	  årsavgift	  fastställs	  till	  90	  kr.	  Då	  kostnaden	  för	  tidsskriften	  stigit	  med	  ca	  10	  kr	  per	  år	  
höjs	  årsavgiften	  med	  detta.	  Diskussion	  uppstod	  om	  eventuell	  studentrabatt	  (50	  kr)	  och	  i	  sådant	  fall	  
en	  höjning	  av	  ordinarie	  avgift	  till	  100	  kr.	  Eftersom	  vi	  inte	  vet	  hur	  många	  som	  är	  studerande	  i	  
föreningen	  kunde	  vi	  inte	  överblicka	  hur	  stor	  inkomst	  till	  föreningen	  medlemsavgiften	  då	  skulle	  ge.	  
Istället	  valdes	  en	  mindre	  höjning	  av	  avgiften	  för	  samtliga	  medlemmar.	  

§12	  Lavbulletinen	  –	  redaktörer,	  ekonomi	  och	  utveckling.	  Ulf	  Arup	  har	  hittills	  gjort	  grovjobbet	  och	  är	  
redaktör	  för	  tidningen,	  något	  han	  gärna	  fortsätter	  med.	  Till	  sin	  hjälp	  har	  han	  Lars	  Fröberg	  och	  Martin	  
Westberg.	  Ulf	  efterlyser	  sammanfattningar	  på	  svenska	  av	  utländska	  artiklar	  av	  relevans	  för	  svensk	  
lichenologi,	  att	  presentera	  i	  Lavbulletinen.	  Frågan	  om	  antal	  nummer	  per	  år	  diskuterades	  då	  det	  finns	  
vissa	  ekonomiska	  bidrag	  att	  få	  om	  man	  ger	  ut	  minst	  4	  nummer.	  Lavbulletinen	  kommer	  dock	  ut	  två	  
gånger	  per	  år	  även	  fortsättningsvis,	  för	  att	  inte	  öka	  arbetsbelastningen	  på	  redaktionen.	  



§13	  Hemsidan	  diskuterades.	  En	  förändring	  är	  på	  gång.	  Syftet	  är	  att	  det	  ska	  gå	  lätt	  för	  flera	  personer	  
att	  uppdatera	  sidan.	  Hemsides	  ansvarig	  Niina	  Salmén	  föreslår	  ett	  byte	  till	  cms.	  Emellertid	  ligger	  vår	  
hemsida	  under	  SBF´s	  (Svensk	  Botanisk	  Förening)	  sida	  på	  deras	  server	  gratis	  och	  denna	  stöder	  ej	  
denna	  lösning	  i	  nuläget.	  De	  kommer	  dock	  byta	  system	  under	  året.	  SLF	  kommer	  därför	  vänta	  in	  detta	  
byte	  innan	  hemsidan	  byter	  system.	  

§14	  Förslag	  till	  kommande	  program.	  Höstens	  exkursion	  kommer	  att	  gå	  till	  Stora	  Bornö	  i	  Bohuslän	  den	  
4-‐6e	  oktober.	  Mer	  om	  detta	  kommer	  i	  nästa	  nummer	  av	  lavbulletinen.	  Nästa	  vårs	  exkursion	  
diskuterades	  och	  som	  huvudförslag	  utsågs	  Dalsland	  och	  Martin	  blir	  i	  så	  fall	  ansvarig	  preliminärt.	  

§15	  Övriga	  frågor.	  Lars-‐Erik	  Muhr	  skickade	  med	  Toni	  en	  del	  lavlitteratur,	  främst	  av	  äldre	  datum,	  för	  
försäljning.	  Försäljning	  sker	  efter	  mötet.	  Nordic	  Lichen	  Flora	  5	  kommer	  ut	  kring	  sommaren.	  
Workshop	  gällande	  släktet	  önskas	  till	  vintern.	  

§16	  Mötet	  avslutas	  

	  

2013-‐05-‐31	  Mikael	  Hagström,	  Sekreterare	  

	  

2013-‐05-‐31	  Annika	  Forsslund,	  Justeringsman	  


