
Protokoll från årsmötet i Svensk Lichenologisk Förening 
Säffle - lördag 21 april 2018  

 
 
§1 Mötets öppnas och mötesfunktionärer väljs. Ordförande Martin Westberg, sekreterare 
Mikael Hagström, justeringsman Stefan Ekman. 
 
§2 Dagordningen fastställdes 
 
§3 Årsmötet ansågs behörigen utlyst då det annonserats i senaste numret av Lavbulletinen 
och på föreningens hemsida. 
 
§4 Verksamhetsberättelsen redovisas (Martin Westberg). 
 
§5 Räkenskaperna redovisas. Martin Westberg efter sammanställning gjord av kassör Per 
Larsson (ej närvarande) och med inspel av Ulf Arup gällande kostnaderna och rutinerna för 
utskick av Lavbulletinen. 
 
§6 Revisionsberättelsen redovisas. Sammanställd av Lars Fröberg (ej närvarande), uppläst 
av Martin Westberg. Räkenskaperna är i ordning. 
 
§7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§8 Val av ordförande och ledamöter i styrelsen för perioden 2018. Ordförande Martin 
Westberg valdes att sitta kvar även kommande år, liksom vice ordförande Mikael Hagström. 
Styrelsen fick nya ledamoter i Samantha Fernandez, som valdes till sekreterare, och Gesa von 
Hirschheydt, som valdes till kassör. 
 
§9 Val av revisor och revisorsuppleant. Lars Fröberg blev återvald som revisor och Anders 
Nordin som revisorssuppleant. 
 
§10 Val av valberedning. Nicklas Gustafsson och Björn Owe-Larsson valdes till 
valberedning (sittande). 
 
§11 Fastställande av årsavgift. Årsavgiften fastställdes till 120 kr per år, dvs ingen 
förändring. 
 
§12 Lavbulletinen – redaktörer, ekonomi och utveckling. Ulf Arup är fortsatt redaktör med 
stöd av Martin Westberg och Lars Fröberg. Kostnaderna för tryck och utskick sjönk i 
samband med att ett nytt tryckeri anlitades, som också står för distributionen. Sänkningen 
beror delvis på att tryckeriet inväntar ytterligare några ideella föreningars tidsskrifter för att 
uppnå en lägsta antal utskick på 500 ex, varvid portot blir lägre. 

Ulf rapporterar vidare att det gått betydligt mycket lättare att få in artiklar under det gångna 
året och hoppas att det ska fortsätta så under det kommande året. Artporträtt (beskrivning av 
arter och ekologi) av mindre uppmärksammade arter är uppskattade inslag och efterlyses 
särskilt. Ulf har foton på det mesta och bidrar gärna med bilder om det saknas. 

Frågan om annonsering av evenemang togs upp. Evenemang kring lavar och liknande som 
arrangeras av andra än föreningen får ske i bulletinen men då det är långt mellan numren och 



utgivningsdatumen kan variera upp till ett par månader hänvisas dessa främst till hemsidan 
och föreningens kommande sida på Facebook (se övriga frågor). 
 
§13 Hemsidan, status och utveckling 
Niina Salmén är fortsatt webredaktör. Styrelsen har också tillgång till att ändra på hemsidan. 
Utvecklingsmöjligheter finns och intresserade är varmt välkomna att höra av sig. 
 
§14 Förslag till kommande program 
Efter en stunds diskussion beslutades att höstens exkursion går till Gästrikland. Föreningen 
vill gärna besöka Norrbotten, men till hösten fanns ingen som ville ta på sig att ordna 
exkursionen. 
 
§15 Övriga frågor 

1. Firmatecknare. Årsmötet beslutade att ordförande och kassör är firmatecknare 
oberoende av varandra. 

2. Medlemsförteckning på Google Drive (OBS ny dataskyddsförordning GDPR). Samantha 
Fernandez har kommit med ett förslag att medlemsförteckningen ska ligga i ”molnet” på 
Google Drive för att alla i styrelsen och Lavbulletinens redaktörer ska kunna göra 
uppdateringar på ett ställe och registret då alltid är aktuellt vid utskick mm (utan 
fördröjning). Enligt ny dataskyddsförordning måste alla medlemmar informeras och på 
godkänna att deras uppgifter finns där. Förslaget fick visst motstånd av 
integritetsskäl/datasäkerhetsskäl, varför årsmötet beslutade att fortsätta som idag med listor 
som skickas till sekreteraren som sedan vidarebefordras till redaktören för Lavbulletinen. 

3. Info - samverkansgrupp för ”artföreningar” (inspirerat av norska Sabima). Hjalmar 
Croneborg driver på för att samla landets små ideella naturföreningar under ett paraply för 
att bättre göra sig hörda i debatten och även svara på remisser och liknande. 
Naturvårdsverket är intresserat av att stödja en sådan organisation ekonomiskt i någon mån. 
HC har ställt frågan om inte SLF ska vara med i en sådan. Årsmötet ställer sig positiva till 
detta, även om formerna ännu inte är på plats. 

4. Intertek - Miljöcertifiering skogsbolag. Martin informerade om att föreningen har 
möjlighet att komma med synpunkter när certifieringsföretaget Intertek gör revisioner av 
olika skogsbolag. Hittills har inte Martin hunnit sätta sig in i frågorna men är tacksam för stöd 
i detta arbete. 
 
§16 Mötet avslutades 
 
 
 

  
Mikael Hagström Stefan Ekman 
Sekreterare Justeringsman 


