
Program och bilagor till årsmötesförhandlingar 2021

Programöversikt:

Fredag den 28 maj:

19:30 “FSAF”-afton.
FSAF står för: "Få Skiten Att Funka" och innebär att alla får chansen 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 27 maj, tillsammans med instruktioner och lösenord för lördagens aktiviteter.

Lördagen den 29 maj:

10.15 - 10.30 Tid för att ansluta till mötet och få ordning på tekniken. Instruktioner för att
delta skickas ut till anmälda via epost senast 27 maj. Vi uppmanar dem som är
osäkra på tekniken att ansluta i god tid för att undvika förseningar pga
teknikstrul!

10.30 - ca 12.30 Årsmötesförhandlingar. För dagordning se nedan.

12.30 - 14.00 Paus. Aktiviteter efter pausen kan följas på denna länk:
https://www.twitch.tv/vof_online

14.00 - 15.00 Prisutdelning och samtal med Årets folkbildare 2020: Åsa Wikforss och Fri
Tanke Förlag, representerad av Christer Sturmark. Värd: Dan Katz
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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. Motioner (inga motioner har inkommit).

§10. Val av styrelse (bilaga 2).

§11. Val av revisorer och suppleanter (bilaga 2).

§12. Val av valberedning.

§13. Årsavgift för kommande kalenderår.

§14. Övriga frågor.

§15. Mötets avslutande.

Vetenskap och Folkbildning Årsmöte 2021, program och bilagor 2



Bilaga 1

Verksamhetsplan 2021

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 se till att
stötta det lokalavdelningarna verksamhet. 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 koordineras centralt med hjälp av lokalavdelningar eller grupper som
tillsätts av riksstyrelsen. På grund av coronapandemin kommer denna typ av verksamhet
fortsatt att vara begränsad, åtminstone under första delen 2021. Online-evenemang i form
av föredrag, skeptikerpubar och liknande kommer att fortsätta att genomföras, dels i regi av
lokalavdelningarna, dels som riksarrangemang. Dessa spelas i regel in och läggs upp på
föreningens Youtube-kanal (VoFTV), som numera också kan nås direkt på hemsidan
(direktlänk: https://www.vof.se/voftv/).

Föreningen kommer att fortsätta att försöka utöka aktiviteterna på webben och sociala
medier. Initiativet ”Skeptisk måndag” från 2020 kommer att fortsätta, liksom att utöka och
förbättra hemsidans innehåll.

Folkvett kommer som tidigare att ges ut med fyra nummer.

Vårmötet utgörs traditionsenligt av stadgeenligt årsmöte med kringarrangemang. Även i år
kommer dock årsmötet att genomföras digitalt. Förhoppningen är att hålla ett fysiskt
medlemsmöte i Uppsala under hösten, som en ersättning för de mer sociala delarna av
årsmötet.

Utmärkelserna Årets folkbildare och Årets förvillare kungörs kring nyår. Utmärkelsen till Årets
folkbildare överlämnas i samband med årsmötet.

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)
kompletterat med informella kontakter säkerställs att VoF bevakar omvärlden och syns
internationellt.
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Bilaga 2

Valberedningens förslag:

Förslag styrelse:

Ordförande:
Pontus Böckman, Malmö (omval)

Vice ordförande:
Lina Tebbla, 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 (omval)
Kristina Almby, Uppsala (omval)

Förslag revisorer:

Ordinarie:
Aija Sadurskis (omval)
Roland Uhrberg (omval)

Suppleanter:
Sven Ove Hansson (omval)
Kristian Björnberg (omval) 1

Not: Valberedningen har bestått av:
Linda Strand Lundberg, Dan Larhammar, Magnus Timmerby och Peter Möller (suppleant)

1 Korrigering: i en tidigare version stod det felaktigt “nyval” på Kristian Björnberg
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