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FÖRENINGSNYTT

Årsmöte online!

Av uppenbara skäl kunde föreningens årsmöte för första 
gången inte ske i form av en fysisk träff. Det betydde 

att vi gick miste om den fina plan som vår väldigt aktiva 
lokalavdelning i Uppsala hade förberett, och som skulle ha 
gått av stapeln 17-19 april. Men de har lovat att ställa upp 
som arrangörer nästa år istället och det ser vi fram emot!

Helt bortkastat var inte deras arbete heller eftersom 
flera av de talare som man hade bokat istället var med oss 
online när vi den 30 maj genomförde vårt allra första di-
gitala årsmöte. Det var en del dramatik rent tekniskt un-
der veckan före mötet. Planerandet av själva årsmötesför-
handlingarna via Zoom gick bra och efter en FSAF (”Få 
Skiten Att Funka”)-träff kvällen innan där ett tjugotal 
personer deltog så var vi väl förberedda.

Värre var det med tekniken för eftermiddagens föreläs-
ningar, där vi inte tyckte att Zoom var ett bra alternativ. 
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En teknisk lösning som hade testats med framgång i april 
visade sig vid nya test nu vara instabil och inte tillräckligt 
pålitlig. Fyra dagar innan mötet stod vi fortfarande utan 
bra lösning. Nödsignal skickades ut till våra vänner i Stor-
britannien som under våren hade kört mycket uppskatta-
de veckovisa föreläsningar, så kallade Skeptics in the Pub 
Online. Efter ett par videosamtal och en ”crash course” av 
alltid lika hjälpsamma David Glass från Newcastle Skep-
tics hade vi fått en ny lösning på plats som kunde testköras 
tillsammans med föreläsarna dagarna innan evenemanget.

När den 30 maj kom så sköttes årsmötesförhandlingar-
na med den äran av rutinerade Magnus Timmerby. Kom-
petent och effektivt lotsade han oss alla igenom dagord-
ningen. Allting gick som planerat och vi hoppas att alla 
34 närvarande kände sig bekväma med formatet. Så vitt 
vi kan bedöma så fick alla som ville det komma till tals 
och omröstningarna skedde utan incidenter. Årsmötet tog 
beslut enligt följande:

Den nya styrelsen består av:
Ordförande Pontus Böckman, Malmö (omval), vice 

ordförande Lina Tebbla (tidigare Hedman), Malmö (om-
val) samt 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) och Mark Personne, Sollentuna 
(nyval).

Till revisorer utsågs:
Ordinarie: Aija Sadurskis (omval) och Roland Uhrberg 

(nyval, tidigare suppleant).
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Suppleanter: Sven-Ove Hansson (omval) och Kristian 
Björnberg (nyval).

Till ny valberedning valdes Linda Strand Lundberg, 
Dan Larhammar och Magnus Timmerby, med Peter 
Möller som suppleant.

I övrigt togs beslut om en stadgeändring som innebär 
att både upplösning av föreningen och stadgeändringar i 
framtiden kräver beslut vid två efter varandra följande års-
möten samt att riksstyrelsen ska arbeta för att hemsidan 
blir bättre anpassad för lokalavdelningarnas behov.

På eftermiddagen följde de tre online-evenemangen 
som efter alla förberedelser lyckades utan större missö-
den. Vi fick virtuellt möta 2019 års Folkbildare Christian 
Dahlström som intervjuades av Dan Katz, samt höra in-
tressanta föreläsningar från både Dan Larhammar (pro-
fessor i molekylär cellbiologi och preses i Kungliga Ve-
tenskapsakademin) och Arne Jarrick (professor i historia 
vid Stockholms Universitet). Dessa aktiviteter följdes av 
mellan 60 och 70 deltagare online och spelades naturligt-
vis in. De finns nu tillgängliga på föreningens egen Youtu-
be-kanal VoFTV (https://www.youtube.com/VoFTV).

Ett stort tack till alla som deltog i mötet och till dem 
som var med och arrangerade, speciellt Jens Persson, Staf-
fan Lückander, Per Frost, Gunilla Burell och Magnus 
Timmerby.

Vi ser nu fram emot ett nytt verksamhetsår med nya 
utmaningar och hoppas på att träffa alla igen på ett fysiskt 
vårmöte i Uppsala nästa år!

Pontus Böckman


