Protokoll från årsmöte med SMDF den 11 mars 2011 i Göteborg
Närvarande: NAMNEN KAN LISTAS HÄR!
1. Mötet öppnades och Christer Bergsten valdes som mötesordförande och Anette Jahnke
som mötessekreterare. Som protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Johan
Häggström och Hoda Agahi. Dagordningen fastställdes.
Fastställer röstlängden till 8 personer.
2. Styrelsens verksamhetsberättelse behandlades, bokslut, revisorernas berättelse, samt
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Verksamhetsberättelsen fastställdes och beslut togs
enligt revisorernas berättelse och styrelsen gavs ansvarsfrihet.
3. Budget för 2011 från kassören justerades och fastställdes under mötet. Ekonomin är
stabil. Medlemsavgift fastställdes till 200 kr för 2012. Styrelsen ges inget arvode.
4. Verksamhetsplanen antogs med tillägg om att SMDF bör arbeta mot att synas mer i
offentlig debatt och att göra hemsidan mer synlig (styrelsen fick i uppdrag att formulera
dessa tillägg på lämpligt sätt i verksamhetsplanen).
5. Inga extra ärenden hade angivits i kallelsen och inga motioner från medlemmar hade
inkommit.
6. Val av ny styrelse:
Valberedningen har bestått av Eva Norén och Tomas Bergqvist.
Till ordförande för ett år valdes Christer Bergsten (omval). Anette Jahnke (omval) och
Lili-Ann Kling Sackerud (nyval) valdes som styrelseledamöter på 2 år.
Annika Andersson valdes som styrelsesuppleant (som första ersättare med Eva Norén
som andra)
Mikael Holmqvist valdes som revisor (omval).
Ola Helenius valdes som revisorsuppleant för två år (omval).
Thomas Lingefjärd och Kristina Juter har ett år kvar av sin mandattid i styrelsen.
Valberedning:
Till valberedningen inför årsmötet 2011 valdes Johan Häggström (sammankallande) och
Monica Johansson (omval), under förutsättning att Monica Johansson ställer upp. Rimma
Nilsson valdes som ersättare om Monica säger nej.
Den nya styrelsen och årsmötet tackade den avgående styrelseledamoten Niclas
Bremler för gott arbete.
7. Övriga ärenden
- Ola Helenius lyfte frågor kring utlysningen av forskarskolor för lektorer i skolan. Finns
det idé från SMDF:s sida att verka för en ämnesinriktad forskarskola som inkluderar
från förskola till gymnasieskolan? Vi skulle kunna uppmärksamma SMDF:s
medlemmar att denna fråga har diskuterats på årsmötet.
- Vid NoRME:s "General Assemby" (i samband med konferensen NORMA11 i maj
2011) föreslås Christer Bergsten vara svensk representant i den nya styrelse för
NoRME som då ska väljas.
- Vi diskuterade Nomads innehåll, syfte och organisation samt relation till NoRME (där
SMDF är en medlemsförening).
- Då SMDF:s skriftserie nu är formellt listad som en forskningspublikation bör styrelsen
tillsätta en redaktionskommitté för att ansvara för att innehåll och kvalitet fortsätter att
utvecklas så att serien kan behålla denna klassificering.

8. Årsmötet avslutades.
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