SVENSKA HUMANISTISKA FÖRBUNDET

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2018

!
Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet
!

Lördagen den 3 mars 2018 kl. 11.20 – 12.25
Humanistiska teatern, Humanistiskt centrum, Uppsala universitet, Engelska parken,
Uppsala

!
Närvarande: se bilaga
!
Ordföranden Katarina Ek-Nilsson öppnar årsmötesförhandlingarna.
!
1. Val av mötesordförande

Katarina Ek-Nilsson väljs som ordförande för årsmötet.

!

2. Val av sekreterare
Christer Flodin väljs som sekreterare för årsmötet.

!

3. Val av två justerare

!
!

Ingrid Frenning (Uppsala) och Brita Planck (Skara) väljs att jämte ordföranden justera
årsmötesprotokollet.
4. Fråga om mötet är stadgeenligt kallat
Kallelse till lokalförbunden skall utsändas minst fyra veckor före årsmötet.
Kallelsen har utsänts den 3 februari 2018.

!
Årsmötet fastställer att kallelse har utsänts enligt stadgan.
!

5. Justering av röstlängd

Årsmötet fastställer röstlängden enligt bilaga.

!

6. Fastställande av dagordning.

!

Årsmötet fastställer dagordningen.
7. Godkännande av årsberättelse för Svenska Humanistiska Förbundets verksamhet 2017
Årsberättelsen har varit utsänd och föredras av ordföranden.
Årsmötet godkänner styrelsens årsberättelse 2017 med en mindre rättelse och lägger
den till handlingarna.

!
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8. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2017
Resultat- och balansräkningen för 2017 har varit utsänd och föredras av skattmästaren.
Årsmötet fastställer resultat- och balansräkning för år 2017.
9.

!

Föredragning av revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för
2017
Henrik Klackenberg föredrar revisionsberättelsen och föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

!

10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2018
Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget har varit utsända.
Ordföranden föredrar verksamhetsplanen och skattmästaren förslaget till budget.
Årsmötet framhåller vikten av att ordförandekonferenser såsom den i februari 2017
regelbundet anordnas.
Årsmötet framhåller vidare med anledning av ett påstått uttalande vid ordförandekonferensen, att naturvetenskapliga ämnen som inte fordrar expertkunskaper väl kan behandlas vid föreläsningar.
Årsmötet fastställer förslagen till verksamhetsplan och budget.

!

11. Rapport från årsbokskommittén
Sammankallanden i årsbokskommittén, Lena Milton, informerar om utgivningen av
2018 års årsbok Romarriket runt. En fiktiv resa i den antika verkligheten författad av
Emin Tengström. Som årsbok 2019 planeras Ordet och vinet. Vinets kulturhistoria
speglat i skönlitteraturen författad av Johan Stenström.
En bok om Caravaggio beräknas utkomma senare under året i småskriftserien

!

12. Fastställande av lokalförbundens årsavgift till SHF för 2019
Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift, d.v.s. 70 kr per medlem.
Årsmötet beslutar fastställa årsavgiften till 70 kronor per medlem.

!
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13. Val av ordförande i förbundsstyrelsen för ett år
Valberedningens förslag föredras av ordföranden. Valberedningen föreslår, att Katarina
Ek-Nilsson väljs om.
Årsmötet beslutar välja om Katarina Ek-Nilsson (Uppsala) som ordförande för en
mandattid om ett år.

!

14. Val av styrelseledamöter för två år
Mandattiden löper ut för Jan Herrlin, Samuel Herthelius, Olle Josephson och Iris
Lönnroth. Iris Lönnroth har avböjt omval.
Valberedningens förslag föredras av ordföranden.
Valberedningen föreslår, att Jan Herrlin, Samuel Herthelius och Olle Josephson väljs
om, samtliga för en mandattid om två år. Som ny ledamot för en mandattid om två år
föreslår valberedningen Annika Afzelius.

!

Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget välja om Jan Herrlin (Lidingö), Samuel
Herthelius (Stockholm) och Olle Josephson (Stockholm) samt välja in Annika Afzelius
(Uddevalla), samtliga för en mandattid om två år.

!
!
15. Val av två revisorer och två ersättare för ett år
!

Valberedningen föreslår vad avser revisorer omval av Göran Bäärnhielm och Henrik
Klackenberg. Som ersättare för revisorerna föreslår valberedningen omval av LarsOlof Skoglund och Sven-Olof Hagenberg-Svensson.

!
!

Årsmötet beslutar välja Göran Bäärnhielm och Henrik Klackenberg som revisorer och
Lars-Olof Skoglund och Sven-Olof Hagenberg-Svensson som ersättare; samtliga för
ett år.
16. Val av valberedning

!

Valberedningen har bestått av Margareta Attius Sohlman (sammankallande), Ewa
Wiklander och Jan Johansson.
Ewa Wiklander och Jan Johansson har avböjt omval.
Årsmötet beslutar välja om Margareta Attius Sohlman (Gävle) samt välja in Lena
Falch-Andersen (Kristinehamn) och Iris Lönnroth (Göteborg) i valberedningen. Margareta Attius Sohlman väljs som valberedningens sammankallande.

!
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17. Propositioner/motioner

!

En proposition om stadgeändring har varit utsänd och föredras av Jan Herrlin.
Årsmötet beslutar ställa sig bakom förslaget.

!

Det antecknas, att förslaget måste fastställas vid kommande årsmöte för att träda i
kraft.

!

18. Övriga frågor
Åke Frändberg (Uppsala) uppmärksammar att förre ordföranden i Sigtuna Curt Ohlsson har avlidit, varvid årsmötet iakttar en tyst minut.
Annika Afzelius (Uddevalla) inbjuder delegaterna till årsmöte i Uddevalla 2019.

!

19. Årsmötets avslutande
Ordföranden förklarar årsmötet avslutat.

!
Vid protokollet
!
!

Christer Flodin

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Justeras

Katarina Ek-Nilsson

Ingrid Frenning

Brita Planck
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BILAGA
Närvarande vid Svenska Humanistiska Förbundets årsmöte den 3 mars 2018

!
!

Delegater

Peter Lenken, Alingsås, fr.o.m. § 9
Göran Olsson, Eskilstuna
Georg Tordai, Gotland
Jan Stattin, Gävle
Karin Pettersen, Helsingborg
Peter Bexell, Kalmar
Carlgöran Holm, Karlstad
Leif Aringer, Lidingö
Ingrid Aarflot, Luleå
Agneta Söderberg, Nyköping
Brita Planck, Skara
Kerstin Waxberg, Skövde
Hans Lepp, Stockholm
Annika Afzelius, Uddevalla
Åke Frändberg, Uppsala
Göran Lückander, Varberg
Gunilla Bengtsson, Vänersborg
Maj-Lis Helg-Skog, Västerbergslagen, fr.o.m. § 6

Styrelsen

Katarina Ek-Nilsson
Christer Flodin
Jan Herrlin
Samuel Herthelius
Lena Milton
Gullög Nordquist
Claes Waxberg

Revisorerna

Henrik Klackenberg

!
Eljest närvarande
!

!

Ingrid Frenning m.fl.

