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RAPPORT FRÅN RIKSÅRSMÖTET

Nytt verksamhetsår 
– ny styrelse

Karin Noomi Karlsson, ordförande i VoF Göte-
borg, har varit på riksårsmötet i Stockholm och avlägger 
en kort rapport därifrån.

Vädergudarna var med oss när det var dags för riksårs-
möte för Föreningen Vetenskap och Folkbildning. Stock-
holm bjöd på strålande sol och klarblå himmel och den 
19 maj hölls mötet på restaurang Camarillo. Egentligen 
inleddes festligheterna redan kvällen innan med skepti-
kerpub på The Londoner där Olle Dahlberg föreläste om 
Street Epistemology vilket gjorde att en och annan delta-
gare såg något nyvakna ut på lördagsmorgonen när det var 
dags för själva årsmötet. 
Tjugofem medlemmar hade slutit upp, sommarvärmen 
till trots. Lördagen inleddes med föredrag av Gustaf Nil-
sonne, Amina Manzoor och Rafael Ahlskog och därefter 
intogs lunch på stället. En liten stund i solen hanns med 
innan det var dags för riksårsmötet kl 13:00. Lotten Ka-
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lenius fungerade som mötesordförande och Karin Noomi 
Karlsson som mötessekreterare och punkterna betades 
raskt av för att låta fokus ligga på val av ny styrelse, revi-
sorer och valberedning. Avgående styrelse beviljades an-
svarsfrihet av revisorerna. Efter mötet delades Årets folk-
bildare och ut och Årets förvillare omnämndes. Emma 
Frans som vann folkbildarpriset var där och tog emot en 
som traditionen bjuder gravt överdimensionerad check 
och bjöd därefter på en föreläsning om hur man skiljer 
vetenskap från trams. Kvällen avrundades med gemensam 
middag på Cloud Nine.
Söndagen avrundades med en guidad tur av utställningen 
”Resenärerna” på Sjöhistoriska museet och därefter bör-
jade deltagarna sakta men säkert åka hemåt till rikets alla 
hörn.

Den nya styrelsen

Styrelsens ålderman, Dan Larhammar, valde att inte kan-
didera för ännu ett år. Dan har suttit i VoFs styrelse i 21 år, 
varav 6 år som dess ordförande. Dan kommer dock även 
i fortsättningen att konsulteras  av föreningen som expert 
inom ett flertal områden så kompetensen går inte förlo-
rad. Linda Strand Lundberg, föreningens förra ordföran-
de, valde också att tacka för sig efter flera års insats, bland 
annat som ordförande i tre år. Eva Daskalaki och Mattias 
Öhman ställde också sina platser till förfogande.
Men det kom också glädjande besked bland avgångarna. 
Två nya ledamöter valdes in av ett enigt årsmöte. Lotten 
Kalenius, kulturvetare med inriktning mot film, jobbar 
som chefssekreterare på Stockholms stads kulturförvalt-
ning och Staffan Lückander, legitimerad sjuksköterska 
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och musiker, är verksam på Varbergs sjukhus. Den nya 
styrelsen blev efter omval och nyval åttahövdad och består 
nu av följande personer:

Peter Olausson omvaldes till ordförande
Pontus Böckman omvaldes till vice ordförande och behåller 
rollen som kassör
Dan Katz omvaldes och behåller rollen som pressansvarig
Adrian Lozano omvaldes och behåller rollen som webmaster
Lina Hedman omvaldes som ledamot
Lotten Kalenius valdes in som ledamot
Karin Noomi Karlsson omvaldes som ledamot
Staffan Lückander valdes in som ledamot

Fördelningen är i skrivande stund tre kvinnor och fem 
män.

Valberedningens revisorer blev:

Ordinarie
David Eskilsson (omval)
Aija Sadurskis (omval)
Suppleanter
Sven Ove Hansson (omval)
Roland Uhrberg (omval)

Valberedningen för kommande verksamhetsår består nu 
av:

Ordinarie  valberedare:
Linda Strand Lundberg (nyval)
Dan Larhammar (nyval)
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Veronica Gardell (omval)
Suppleant:
Per Edman (nyval)

Föreningen Vetenskap och Folkbildning vill tacka alla 
deltagare som kom på årsmötet och alla medlemmar som 
möjliggör vår verksamhet!


