FSMK:s ÅRSMÖTESPROTOKOLL 06 MAJ 2022 14:30-15.00, SUNDSVALL OCH PÅ ZOOM.

Organisationsnummer: 8025245658
Närvarande: Göran Bolin, Lars Nord, Anna-Lena Bystedt, Lottie Jangdahl, Kajsa Falasca,
Christina Grandien, Sofia Johansson, Otto Hedenmo, Kristina Jerner Widestedt, Joanna Doona,
Solange Hamrin, Kristina Stenström, Jens Sjöberg, Johan Lindell, Kritoffer Holt, Gabriella
Sandstig, Stina Bengtsson, Annika Egan Sjölander, Torbjörn Rolandsson, Kristina Stenström,
Anna Maria Jönsson, André Baltz.

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades och det konstateras att beslutsmässighet föreligger då fler än 10 personer utöver
styrelsen var närvarande digitalt och fysiskt i rummet 405, j-hus vid Mittuniversitetet.
§2 Val av mötesordförande
Göran Bolin valdes till mötets ordförande
§3 Val av mötessekreterare
Solange Hamrin valdes till mötets sekreterare
§4 Val av justeringspersoner
Joanna Doona valdes till justeringsperson.
§5 Fastställande av dagordning/övriga frågor
Dagordningen fastställdes.
§6 Godkännande av årsmötets utlysning
Kallelse utgick den 11 mars, och handlingarna skickades ut den 26 april 2022.
Årsmötets behöriga utlysning godkändes.
§7 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021/22
-

Ordförandet föredrog verksamhetsberättelsen, vilken godkändes av årsmötet
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§8 Bokslut/revisionsberättelse
Kassör Torbjörn Rolandsson föredrog revisionsberättelsen och informerade om bokslutet enligt
utskick. Det har särskilt lyfts att :
-

Föreningen har god ekonomi på grund av pandemin och besparingarna under perioden med
ganska få aktiveteter. Bokslutet visar att föreningen under perioden 2021/2022 hade en överskott
av 76184,12. Mellan 16 juni 2021 och 13 april 2022 var ingående summa är 228 326, 56 och
utgående balans den 13 april 2022, 304 510 68.

-

Kassören informerade att revisorerna Joanna Doona och Ulrika Sjöberg pekade på några mindre
felaktigheter i bokföringen men dessa punkter har korrigerats i den utskickade
revisionsberättelsen.

-

Revionsberrätelsen och bokslutet godkänds av årsmötet

§9 Ansvarsfrihet
Revisorerna föreslog att styrelse beviljas anvarsfriheten. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§10 Val av ny styrelse
Valberedningen har bestått av Lars Nord (sammankallande och föredragande), Gunilla Jarlbro och
Fredrik Norén. Förslag med åtta ordinarie ledamöter och fem suppleanter. Valberedningen lämnar
förslag på ordförande och sekreterare. Övriga poster beslutas inom styrelsen.
Några universitetet benämningar korrigeras muntligt under föredragandet och nämningen av det
potentiella slutåret till varje ordinarie och suppleanter ledamöter.
Som ordinarie ledamöter valdes (potentiellt slutår anges):
Göran Bolin, Södertorns högskola (ordförande) (omval) - slutår 2025
Kristina Widestedt, Stockholms universitet, (omval) - slutår 2023
Carina Tenor, Karlstads universitet, (omval) 2024
Solange Hamrin, Mittuniversitetet, (ordinarie sekreterare) (omval) - slutår 2023
Sofia Johansson, Södertorns universitet, (omval) – slutår 2024
Kristoffer Holt, Linnéuniversitetet, (omval) – slutår 2023
Kristina Stenström, Gävle universitetet, (omval) - slutår 2024
Torbjörn Rolandsson, Stockholms universitet, (omval) - slutår 2024

Som suppleanter valdes:
Otto Hedenmo, Jönköping högskola (nyval) - slutår 2026
Matthias Färdigh, Göteborgs universitet (nyval) - slutår 2026
Maria Åkerström, Lunds universitet (nyval) - slutår 2026
Johan Lindell, Uppsala Universitet (omval) – slutår 2025
Emil Stjernholm, Lunds Universitet (nyval) – slutår 2026
§11 Val av revisorer
Valberedningen föreslår Ulrika Sjöberg och Joanna Doona, vilka omvaldes som revisorer av årsmötet.
§12 Val av valberedning (Göran föredragande)
Årsmötet valde valberedningen enligt förslag: Lars Nord (sammankallande), Gunilla Jarlbro och Henrik
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Örnebring.
§13 Förslag om höjd prissumma för FSMK:s avhandlingspris samt prissumma för pedagogiska
samverkanspris
Föreningens kassör Torbjörn Rolandsson föredrog ärendet: Avhandlingspriset och det pedagogiska
priset föreslås öka till 10.000 kr vardera. Årsmötet beslutar enligt förslag.
§14 Budget för verksamhetsåret 2022/23
Kassören föredrar budgetförslaget där bl.a. framhålls en höjning av doktorandstipendiet till 10 000 och
en fördubblingen av budgeten för FSMK-dagen till 30 000 kr. Årsmötet godkände budgeten för
verksamhetsåret 2022/23 enligt förslag.
§15 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022/23
Vice ordförande Gabriella Sandstig föredrog verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2022/23.
Verksamhetsplanen godkändes med redaktionella ändringar.
Särskilt lyftes ändringar och tillägg såsom:
-VM 3: FSMK-dagen arrangeras i samband med NordMedia 2023 i Bergen. Avhandlingspris för Bästa
avhandling 2022/2023 delas ut i samband med FSMK-dagen i Bergen.
-VM 5: Mentorskapsverksamhet presenteras i samband med FSMK-dagen i Bergen i augusti 2023 och
att brev till KVA ska följas upp under verksamhetsåret.
-VM 6: frågan om möjligheten att genomföra en kartläggning och jämförelse av hur forskning
implementeras i grundutbildningarna vid det svenska MKV-utbildningarna ska utredas.
§16 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns anmälda.
§17 Mötet avslutades, och ordföranden tackar avgående styrelsemedlemmar.

Ordförande

Sekreterare

Göran Bolin

Solange Hamrin

Stockholm, 2022-05-10

Sundsvall, 2022-05-13

Justerare
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Joanna Doona
Lund, 2022-05-13
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