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Föreningsmöte 2010 
Ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA!  
Tisdag den 16 november 2010 
 
 
Närvarande :  
Jenny Björkman, Riksbankens Jubileumsfond, SACO 
Agneta Bladh, tillträdande ordförande 
Lennart Björn, VA 
Dan Brändström, ordförande 
Madeleine Cæsar, valberedning 
Git Claesson Pipping, SULF 
Maicen Ekman, Folkbildningsförbundet 
Ola Engelmark, styrelseledamot 
Jan Engqvist, Föreningen Svenska Science Center 
Anna-Karin Engvall, Forskningsrådet FAS 
Karin Eriksson, Läkemedelsindustriföreningen 
Lars Eriksson, Rifo 
Emelie von Essen, Formas 
Per Fagrell, Teknikföretagen 
Björn Fjæstad, Forskning & Framsteg, styrelseledamot 
Kristina Fridensköld, Blekinge Tekniska Högskola 
Ulf Hall, KK-Stiftelsen 
Ingvar Isfeldt, Stiftelsen för Strategisk Forskning 
Lisbeth Klang, SULF 
Gunhild Kullenberg, Karolinska Institutet 
Wilhelm Landerholm, individuell medlem 
Emelie Leffing, Vårdalstiftelsen 
Marianne Lockner, Innventia 
Thomas Malmer, Naturvetarna 
Camilla Modéer, VA 
Lisa Månsson, individuell medlem 
Patrik Nilsson, Sveriges Ingenjörer 
Bengt Norström, SIQ 
Ulla Nyman, Plast- & Kemiföretagen 
Peeter Päts, Högskolan Väst 
Annbritt Ryman, individuell medlem 
Linda Sandblad, individuell medlem 
Carl Johan Sundberg, KI, styrelseledamot 
Svante Svensson, Livsmedelsföretagen 
Lotta Thomasson, VA 
Daniel Wetterskog, Tekniska museet 
Michel Wlodarczyk, Folkuniversitetet 
Lena Wollin, valberedning 
Eva Åström, Folkbildningsrådet 
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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 Lars Eriksson och Ingvar Isfeldt. 

§3 Prövning av om mötet blivit behörigen kallat 
Årsmötet konstaterade att mötet blivit behörigen kallat.  

§4 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

§5 Bokslut 2009 
Styrelsens räkenskaper för 2009 föredrogs av controller Lennart Björn, godkändes av årsmötet och lades 
till handlingarna. 

§6 Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen föredrogs av Ingvar Isfeldt, godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.  

§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 2009 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 8 Stadgeändringar 
Årsmötet beslöt att ändra formuleringar i vissa paragrafer i stadgarna till följande lydelser: 

§ 3 Säte    
 Föreningen har sitt säte i Stockholm 
§ 4 Medlemskap  
 Medlemmar i föreningen är huvudmän, intressenter samt individuella medlemmar. 
 Huvudmän är juridiska personer som vill verka för föreningens ändamål. 
 Intressenter är juridiska personer som vill stödja föreningens ändamål. 

  Individuella medlemmar är enskilda personer som vill stödja föreningens ändamål. 
 § 6 Föreningsmöte  
  Ordinarie föreningsmöte ska äga rum senast 30 november årligen.  
  Varje huvudman har 100 röster, varje intressent 20 röster och individuella medlemmar en  
  röst. Samtliga medlemmar har närvaro- och yttranderätt. 
  ……… 
 § 7 Styrelse  
  ……. Styrelsen ska utse generalsekreterare för föreningen, att sköta föreningens löpande  
  verksamhet. 
 § 8 Arbetsutskott 
   Styrelsen kan utse ett arbetsutskott. 
 § 13 Utträde 
 …..     Individuellt medlemskap upphör om årsavgift inte erlagts. 
 § 14 Uteslutning 
  Medlem som ej iakttagit sina förpliktelser mot ……. 
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§9 Val av styrelseledamöter 

Till ordförande för två år nyvaldes 
Agneta Bladh 

Till styrelseledamot för två år omvaldes 
Yvonne Andersson 
Camilla Modéer 
Björn O Nilsson 
Carl-Johan Sundberg 
Michel Wlodarczyk 
 

Till styrelseledamot för ett år omvaldes: 
Majléne Westerlund Panke 

Till styrelseledamöter för två år nyvaldes  
 Åke Barklund, KSLA 

Eva Engquist, Malmö högskola 
 Thomas Malmer, Naturvetarna 
 Daniel Wetterskog, Tekniska museet 
 
Under förutsättning av att Göteborg och Co blir medlem i VA snarast, och senast före årsskiftet, 
nyvaldes till styrelseledamot för två år: 
 Birgitta L-Öfverholm, Göteborg och Co 
  

§ 10 Val av revisorer 
Till revisorer omvaldes Hans Zahlander, auktoriserad revisor och nyvaldes Jan-Sture Karlsson. 

§11 Val av valberedning 
Till valberedning nyvaldes Dan Brändström (sammankallande) och Svante Svensson och omvaldes  
Lena Wollin och Madeleine Cæsar.  
Som ett medskick till den nya valberedningen uttalade årsmötet att det är angeläget att en person från 
näringslivet är ledamot av styrelsen. 

§12 Beslut om avgifter  
Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna för 2011 ska vara oförändrade, dvs: 
Huvudmän Lägst 50 000 kronor 
Intressenter 12 000 till 36 000 kronor 
Individuella medlemmar   300 kronor 
 
Årsmötet beslutade att för 2012 ska avgifterna kopplas till prisbasbelopp och krontalen översättas i 
basbeloppskoefficienter. Denna förändring för 2012 ska aviseras till medlemmarna i samband med 
utskick för medlemsavgifter 2011.  

§13 Information om verksamheten 2002-2009 och framöver 
Camilla Modéer informerade kort om VAs verksamhet de gångna nio åren och planerna framöver. 
”Vetenskap och Allmänhet, VA 2002–2010”, en dokumentation av föreningen och dess verksamhet som 
sammanställts till föreningsmötet delades ut. Syftet med VAs verksamhet är att få forskare och allmänhet 
att mötas. Antalet medlemmar växer stadigt. I nuläget har VA 70 organisationsmedlemmar och 21 
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individuella medlemmar. Ekonomin är i ordning, men det krävs mycket arbete för att få in tillräckligt 
med resurser. Liksom tidigare söks projektmedel för såväl studier som aktiviteter.  
 
Två årliga opinionsundersökningar genomfördes. 2009/10 års specialstudie som behandlat sambandet 
mellan människors syn på vetenskap och deras värderingar publicerade under året en skrift och en bok.  

Framgångsrika seminarier har hållits bl a hos medlemsorganisationer, på ESOF2010 i Turin, Bok- och 
Biblioteksmässan och under Almedalsveckan i Visby. ”ForskarFredag” koordineras av VA och växer 
successivt både geografiskt och innehållsligt och hölls 2010 på tjugotvå orter runt om i Sverige.  
Medverkan i internationella nätverk och projekt är en viktig kunskapsgenerator.  

Rapporter av studierna trycks upp i små upplagor.  Materialet finns att ladda ner från VAs hemsida. VA-
barometern utgör även i år informationsfolder. VA-bloggen är mycket aktiv och har under året 
kompletterats med twitter och Facebook. Inbjudningar till att medverka i seminarier och konferenser 
accepteras så långt möjligt. Medieuppmärksamheten i tidningar, TV, radio, på internet och sociala media 
ökar stadigt.  

Under 2011 är specialstudiens tema ”Vetenskap på vägen till beslut”, ODE-projektet kommer att 
intensifieras, ForskarFredag ytterligare utvecklas och en rad seminarier, analyser och aktiviteter 
arrangeras. Preliminärt planeras att i stället för VA-dag i november ordna en 10-årsjubileums-VA-dag i 
januari 2012 som då separeras från årsmötet som enligt § 6 stadgarna ska hållas före 30 november 
årligen.  

§14 Övriga frågor 

Avgående styrelseledamöterna Ola Engelmark, Git Claesson Pipping, Svante Svensson och Dan 
Brändström avtackades för deras värdefulla insatser i VAs styrelse med för var och en särskilt utvald bok. 

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 Ordförande:    Vid Protokollet: 

 ______________________________  _____________________________ 

 Dan Brändström   Lennart Björn  

 

 Justeras: 

     

 Lars Eriksson Ingvar Isfeldt 


