
 

 

Program   och   bilagor   till   årsmötesförhandlingar   2020  

 

 

 

Programöversikt:  

Fredag   den   29   maj:  

19:30   Digital   skeptikerpub   och   FSAF-afton.  
FSAF   står   för:   "Få   Skiten   Att   Funka"   och   innebär   att   ni   får   chans   att   testa   tekniken   och  
anslutningen   till   mötet   så   att   allt   funkar   till   årsmötet   dagen   efter.   Då   ni   väl   lyckats   ansluta   er  
kan   ni   skåla   och   småprata   online   med   andra   VoF-kamrater!   

Instruktioner   för   hur   man   ansluter   till   FSAF-aftonen   skickas   ut   till   anmälda   medlemmar  
senast   28   maj   tillsammans   med   instruktioner   och   lösenord   för   lördagens   aktiviteter.  

Lördagen   den   30   maj:  

10.00   -   10.30   Tid   för   att   ansluta   till   mötet   och   få   ordning   på   tekniken.   Instruktioner   för   att  
delta   skickas   ut   till   anmälda   via   epost   senast   28   maj.   Vi   uppmanar   alla   (även  
personer   med   god   datorvana)   att   ansluta   i   god   tid   för   att   undvika   förseningar  
pga   teknikstrul!  

10.30   -   ca12.30   Årsmötesförhandlingar.   För   dagordning   se   nedan.  

12.30   -   13.30   Paus.   Aktiviteter   efter   pausen   kan   följas   på   denna   länk:  
https://www.twitch.tv/vof_online  

13.30   -   14.00   Presentation   av   Årets   folkbildare   2019,   Christian   Dahlström,   med   Dan   Katz  

14.15   -   15.00   Föredrag   av   Dan   Larhammar:   ”Alternativmedicin   –   goda   och   dåliga   nyheter”  

15.15   -   16.00   Föredrag   av   Arne   Jarrick:   ”Är   det   värre   än   någonsin   med   kunskapsmotståndet,  
och   vad   gör   man   åt   det   –   oavsett   vilket?”  
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https://www.twitch.tv/vof_online


 

Dagordning   årsmötesförhandlingarna:  

§1.   Mötets   öppnande.  

§2.   Val   av   mötesfunktionärer:   mötesordförande,   sekreterare,   samt   två   protokolljusterare  
tillika   rösträknare   vid   eventuell   votering.  

§3.   Godkännande   av   dagordning.  

§4.   Fastställande   av   röstlängd.  

§5.   Årsmötets   behöriga   utlysande.  

§6.   Styrelsens   och   revisorernas   berättelser   för   föregående   år.  

§7.   Frågan   om   ansvarsfrihet   för   avgående   styrelse.  

§8.   Fastställande   av   verksamhetsplan   (bilaga   1).  

§9.   Proposition   från   styrelsen   (bilaga   2).  

§10.   Inkomna   motioner   (bilaga   3).  

§11.   Val   av   styrelse.   (bilaga   4)  

§12.   Val   av   revisorer   och   suppleanter.  

§13.   Val   av   valberedning.  

§14.   Årsavgift   för   kommande   kalenderår.  

§15.   Övriga   frågor.  

§16.   Mötets   avslutande.  
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Bilaga   1  

 

Verksamhetsplan   2020  

En   viktig   del   av   föreningens   verksamhet   bedrivs   av   lokalavdelningarna.   Det   gäller  
populärvetenskapliga   föreläsningar,   debatter,   pubaftnar,   museibesök,   medverkan   i   Pride  
mm.   Föreningen   kommer   under   året   att   fortsätta   att   stimulera   sådana   initiativ   och   speciellt   se  
till   att   stötta   det   senaste   tillskottet   Umeå.   Orter   som   idag   saknar   lokalavdelning   är   välkomna  
att   kontakta   styrelsen   för   diskussion   om   eventuell   uppstart.   Föreningen   välkomnar   även  
andra   lokala   initiativ   och   träffar.  

Större   åtaganden,   som   till   exempel   medverkan   i   bokmässor   eller   Järvaveckan   ses   som   en  
riksangelägenhet   och   kan   hanteras   av   lokalavdelningar   eller   av   grupper   som   tillsätts   av  
riksstyrelsen.   På   grund   av   dagsläget   verkar   denna   typ   av   verksamhet   dock   inte   att   kunna  
genomföras   i   någon   större   utsträckning   under   2020.  

Det   är   föreningens   ambition   att   under   2020   utföra   en   ny   VoF-undersökning   om   vad   svenska  
folket   egentligen   tror   på.   Den   senaste   gjordes   2015.  

Föreningen   kommer   att   fortsätta   att   försöka   utöka   aktiviteterna   på   webben   och   sociala  
medier.  

Folkvett   kommer   som   tidigare   att   ges   ut   med   fyra   nummer.  

Vårmötet   utgörs   av   stadgeenligt   årsmöte   med   kringarrangemang.   Detta   har   i   år   av  
nödvändighet   fått   ersättas   av   ett   virtuellt   möte   via   Internet.   För   kommande   år   förväntar   vi   oss  
att   fysiska   möten   återkommer,   roterande   i   regi   av   de   olika   lokalavdelningarna.   Det   är   redan  
planerat   att   nästa   års   möte   kommer   att   ske   i   Uppsala.  

Utmärkelserna   Årets   folkbildare   och   Årets   förvillare   kungörs   omkring   nyår.   Utmärkelsen   till  
Årets   folkbildare   överlämnas   på   vårmötet.  

Riksstyrelsens   ledamöter   skriver   debattartiklar   och   insändare,   medverkar   i   media   och   uttalar  
sig   via   bloggen,   pressmeddelanden   etc.   när   så   är   påkallat.  

VoF   deltar   fortsatt   i   internationella   nätverk   och   har   kontakt   med   skeptikerorganisationer   och  
initiativ   utomlands.   Genom   representation   i   ECSO   (European   Council   of   Skeptical  
Organisations)   och   i   den   veckovisa   podcasten   The   ESP   (the   European   Skeptics   Podcast)  
säkerställs   att   VoF   bevakar   omvärlden   och   syns   internationellt.  
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Bilaga   2  

Proposition   till   årsmöte   i   Vetenskap   och   Folkbildning   2020  

Sammanfattning  

Styrelsen   har   tagit   fram   två   alternativa   förslag   till   förändring   av   stadgarna:  
Förslag   A:   (enligt   uppdrag   till   styrelsen   från   årsmötet   2019):   En   upplösning   av   föreningen  
ska   kräva   beslut   av   två   på   varandra   följande   årsmöten.  
Förslag   B:   (styrelsens   rekommendation):   Både   en   upplösning   och   en   stadgeändring   ska  
kräva   beslut   av   två   på   varandra   följande   årsmöten.  

Bakgrund   och   motivering   till   propositionen  

Vid   årsmötet   2019   behandlades   en   motion   till   stadgeändring   så   att   beslut   om   upplösning   av  
föreningen   måste   kräva   beslut   av   minst   två   på   varandra   följande   årsmöten.   Vid   presentation  
av   förslaget   ifrågasattes   om   förslaget   var   korrekt   formulerat   för   att   få   avsedd   effekt.   Därför  
gav   årsmötet   styrelsen   i   uppgift   att   utforma   ett   nytt   stadgeförslag   till   årsmötet   2020.   Detta   har  
gjorts   och   kallas   nedan   för   förslag   A   och   innebär   en   förändring   av   paragraf   14.  

Under   arbetet   kom   styrelsen   fram   till   att   det   vore   lämpligt   att   gå   längre   och   att   även  
stadgeändringar   bör   kräva   godkännande   av   två   årsmöten.   Detta   är   gängse   praxis   för   ideella  
föreningar   och   innebär   ett   större   skydd   och   mer   stabilitet.   Styrelsen   fann   att   för   en   sådan  
förändring   behövs   endast   en   förändring   av   paragraf   13,   eftersom   nuvarande   paragraf   14  
hänvisar   till   reglerna   i   paragraf   13.  

Förslag   A   till   stadgeändringar:   två   årsmöten   krävs   endast   vid   en   upplösning   av  
föreningen:  

(Överstruken   text   nedan   ska   enligt   förslaget   tas   bort   och   kursiv   text   ska   läggas   till.)  

§   14,   ny   lydelse  

Beslut   om   upplösning   av   föreningen   skall   ske   på   samma   sätt   som   vid   stadgeändring.     För  
upplösning   av   föreningen   krävs   beslut   vid   två   på   varandra   följande   årsmöten   med   två  
tredjedels   majoritet.   Dessa   årsmöten   ska   ske   med   minst   en   månads   mellanrum   och   minst   ett  
av   dessa   ska   vara   ett   ordinarie   årsmöte.   Frågan   ska   ha   utlysts   i   möteskallelserna.    Vid   beslut  
om   upplösning   av   föreningen   skall   tillses   att   dess   tillgångar   tillfaller   verksamhet   vars   syfte   är  
föreningen   närliggande.   

Förslag   B   till   stadgeändringar   (styrelsens   rekommendation):   två   årsmöten   krävs   både  
vid   stadgeändringar   samt   vid   en   upplösning   av   föreningen:  

§   13,   ny   lydelse  

Dessa   stadgar   kan   ändras   endast   genom   beslut   på   årsmöte   till   vilket   frågan   har   utlysts   i  
möteskallelsen   och   med   minst   två   tredjedels   majoritet.     Ändring   av   föreningens   stadgar   kan  
endast   ändras   genom   beslut   med   minst   två   tredjedels   majoritet   vid   två   på   varandra   följande  
årsmöten.   Dessa   årsmöten   ska   ske   med   minst   en   månads   mellanrum   och   minst   ett   av   dessa  
ska   vara   ett   ordinarie   årsmöte.   Frågan   ska   ha   utlysts   i   möteskallelserna.  
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Bilaga   3  

Motion   till   årsmöte   för   Vetenskap   och   Folkbildning   2020  

En   (1)   motion   har   inkommit.  

Motion   nr.   1.  

Utveckling   av   föreningens   webbplats   för   bättre   synliggörande   av   lokalföreningarnas  
aktiviteter.  

Bakgrund   VoF:s   lokalföreningar   organiserar   många   olika   aktiviteter   men   webbplatsen  
används   inte   till   att   presentera   dessa   på   ett   samordnat,   överskådligt   och   lättillgängligt   sätt.  
Många   lokalföreningar   använder   inte   webbplatsens   befintliga   kalendarium   för   att   synliggöra  
sina   aktiviteter.  

Motivering   Under   hösten   2018   arbetade   lokalföreningen   i   Uppsala   med   att   utveckla   sin   del  
av   föreningens   webbplats   med   syfte   att   göra   den   mer   lättillgänglig   för   sina   användare.  
Utformningen   är   emellertid   provisorisk   och   skulle   behöva   samordnas   med   de   andra  
lokalföreningarna   så   att   alla   lokalföreningar   har   möjlighet   att   synliggöra   sina   respektive  
verksamheter   på   ett   enhetligt   sätt.  

Förslag  

-   Att   ge   kalendariet   en   mer   framträdande   position   på   föreningens   webbplats.   -   Att   utveckla  
webbplatsen   på   ett   sådant   sätt   att   den   möjliggör   för   lokalföreningar   att   annonsera   sina  
aktiviteter   på   ett   enkelt   och   lättillgängligt   sätt.   -   Att   underlätta   för   lokalavdelningarna   att  
annonsera   sina   aktiviteter   på   webbplatsen,   exempelvis   genom   att   förse   dem   med  
instruktioner   för   hur   de   ska   gå   tillväga.  

Yrkande   Med   anledning   av   det   som   beskrivits   yrkar   undertecknad   på   att   årsmötet   beslutar  
om   att   uppdrag   ges   till   riksstyrelsen   att   utveckla   ett   förslag   på   strategi   för   hur   webbplatsens  
kalendarium   kan   optimeras,   och   för   hur   lokalföreningarna   kan   uppmuntras   till   att   synliggöra  
sina   evenemang   på   webbplatsen.   Förslag   bör   tas   fram   senast   i   oktober   2020   och   beslut   om  
verkställande   av   det   konkreta   beslutet   fattas   senast   i   december   2020.  

Styrelsens   yttrande   ang   motionen:   

Styrelsen   bifaller   motionen.  
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Bilaga   4  

Valberedningens   förslag:  

Styrelse:  

Ordförande:  
Pontus   Böckman,   Malmö   (omval)  

Vice   ordförande:  
Lina   Tebbla,   f.d   Hedman,   Malmö   (omval)  

Övriga   ledamöter:  
Staffan   Lückander,   Varberg   (omval)  
Dan   Katz,   Stockholm   (omval)  
Adrian   Lozano,   Stockholm   (omval)  
Lotten   Kalenius,   Stockholm   (omval)  
Wolfgang   Schröder,   Umeå   (omval)  
Per   Johan   Råsmark,   Uppsala   (nyval)  
Kristina   Almby,   Uppsala   (nyval)  
Cecilia   Sahlström,   Lund   (nyval)  
Mark   Personne,   Sollentuna   (nyval)  

Revisorer:  

Ordinarie:  
Aija   Sadurskis   (omval)  
Roland   Uhrberg   (nyval,   tidigare   suppleant)  

Suppleanter:  
Sven   Ove   Hansson   (omval)  
Kristian   Björnberg   (nyval)  
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