
 

    

Föreningsmöte 2007 

Ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA!  

Onsdag den 13 november 2007 
 
 
 
Närvarande: 
Dan Brändström, ordförande 
Johan Axell, FOI 
Tobias Bladini, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer  
Göran Blomqvist, Riksbankens Jubileumsfond, SACO 
Jan-Eric Degerblad,KK-stiftelsen  
Björn Fjæstad, Forskning & Framsteg 
Åke Gustavsson, Folkbildningsförbundet 
Christina Hallman, Naturhistoriska riksmuseet 
Per Hedenqvist, KVA 
Sverker Högberg, Naturvårdsverket 
Ingvar Isfeldt, Stiftelsen för Strategisk Forskning 
Jan-Sture Karlsson, Folkuniversitetet 
Gunhild Kullenberg, Karolinska Institutet 
Daniel Langkilde, Förbundet Unga Forskare 
Ingela Luhr Agrell 
Edda Manga, Uppsala Universitet 
Camilla Modéer, VA 
Britten Månsson-Wallin, Folkbildningsrådet  
Göran Möller, Svenska kyrkan 
Rolf Ottoson 
Carl Johan Sundberg, Karolinska Institutet 
Åsa Valadi, IVA 
Cecilia Werner Kastensson, Nutek 
Lena Wollin, Vetenskapsrådet 
Hans Zahlander, Ranby Revisorer 
 
Vid protokollet: Lennart Björn, VA 
 

§1  Val av ordförande och sekreterare vid mötet 

Årsmötet valde Dan Brändström till ordförande och Lennart Björn till sekreterare. 

§2 Val av justeringspersoner 

Till justeringspersoner valdes Christina Hallman och Göran Möller. 

§3 Prövning av om mötet blivit behörigen kallat 

Årsmötet konstaterade att mötet blivit behörigen kallat.  



 

§4 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§5 Årsredovisning 2006 

Styrelsens räkenskaper för 2006 föredrogs av controller Lennart Björn, godkändes av årsmötet och lades 
till handlingarna. 

§6 Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen föredrogs av Hans Zahlander, godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.  

§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 2005 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

§8 Stadgeändringar 

Årsmötet beslöt att ändra stadgarna enligt följande 

 §1 ….föreningens namn är Vetenskap & Allmänhet, VA. 

 §2 ….främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare….. 

 §4 …..nationella och/eller internationella verksamheter…. 

 ------ 

 ……personer som vill stödja föreningens…. 

 § 13 Huvudman eller intressent som önskar…….. 

§9 Val av styrelseledamöter 

Till styrelseledamöter för två år omvaldes  
Björn Fjæstad 
Bengt Wadensjö 

Till styrelseledamot för två år nyvaldes  
 Daniel Langkilde, LSU 
  

§10 Val av revisorer 

Till revisorer omvaldes Hans Zahlander, auktoriserad revisor och nyvaldes Ingvar Isfeldt, Stiftelsen för 
Strategisk Forskning 

§11 Val av valberedning 

Till valberedning omvaldes Kjell Blückert (sammankallande), Åke Gustavsson och Ingela Luhr Agrell.  



 

§12 Beslut om avgifter  

Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna ska vara oförändrade, dvs: 
Huvudmän Lägst 50 000 kronor 
Intressenter 12 000 till 36 000 kronor 
Individuella medlemmar   300 kronor 

§13 Information om verksamheten 2002-2007 och framöver 

Camilla Modéer informerade om VAs verksamhet de gångna sex åren och planerna framöver. 
”Vetenskap och Allmänhet, VA 2002–2007”, en dokumentation av föreningen och dess verksamhet som 
sammanställts till föreningsmötet delades ut. Syftet med VAs verksamhet är att få forskare och vanliga 
människor att mötas. Ur de studier som VA gjort sedan 2002 kan man nu se vissa trender. Några av de 
grupper VA undersökt är ungdomar, forskare, lärare, journalister och politiker. Under 2008 kommer VA 
att specialstudera näringslivets syn på vetenskap, framöver planeras undersökningar av doktorander. 

I nuläget har VA 50 organisationsmedlemmar och 15 individuella medlemmar. Ekonomin utvecklas och 
förbättras långsamt. 

Liksom tidigare söks projektmedel för såväl studier som aktiviteter. Två personer är tillsvidareanställda 
på deltid, för övrigt arbetar VA med projektanställningar. Bokföringen sköts av en extern konsult 
(TreEkon). Marknadsföringen är fortsatt minimal. En ny databas har utarbetats, vilken underlättar 
hanteringen av medlemmar och utskick av t ex medlemsbrev. Hemsidan har omarbetats.. Ett elektroniskt 
nyhetsbrev skickas ut 3-4 gånger per år. 

Under 2007 har följande studier gjorts: 
2007:1 Journalister om Forskning 
2007:2 Vetenskapen i Samhället 
 - resultat från SOM-undersökningen 2006 
2007:3 Allmänhetens syn på Vetenskap 
2007:4 Ungdomars syn på Vetenskap  
 - analys av VA-data 2002 – 2007 
2007:5 Unga om Kunskap  
 - en djupintervjustudie 
2007:6 Galna, virriga och ondsinta?  
 - bilder av forskare i medier för unga 
2007:7 Projekt utan effekt? 
 - utvärderingar av N&T-initiativ under luppen 
2007:8 Kunskap äger 
 - VAs ungdomsstudie i korthet 

Rapporterna trycks upp i liten upplaga.  Materialet finns att ladda ner från VAs hemsida.  

Den 28 september 2007 hölls vetenskapsfesten ”ForskarFredag” på elva orter runt om i Sverige, som en 
del i det europeiska Researchers’ Night. Det nationella projektet koordinerades av VA, som också 
arrangerade evenemanget i Stockholm. ForskarFredag Stockholm i Kulturhuset blev liksom år 2005 och 
2006 en succé och attraherade 4 500 besökare mellan klockan 14 och 21. 

 

 



 

 

§14 Övriga frågor 

Lena Wollin påpekade att VAs utomordentliga arbete bidragit till att Sverige har en stark ställning på 
området Science in Society inom EU.   

 Avgående styrelseledamoten Tobias Bladini avtackades med blomma och bok. 

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 Ordförande:   Vid Protokollet: 

 ______________________________  _____________________________ 

 Dan Brändström   Lennart Björn  

 

 Justeras: 

     

 Christina Hallman Göran Möller 


