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§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 Åsa Lindgren och Elisabet Rytter.
§3
Prövning av om mötet blivit behörigen kallat
Årsmötet konstaterade att mötet blivit behörigen kallat.
§4
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§5
Årsredovisning 2008
Styrelsens räkenskaper för 2008 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 2007
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§8

Val av styrelseledamöter

Till styrelseledamot för två år omvaldes
Björn Fjæstad
Till styrelseledamöter för två år nyvaldes
Anne-Louise Eriksson
Anders Lundberg
§9
Val av revisorer
Till revisorer omvaldes Hans Zahlander, auktoriserad revisor och Ingvar Isfeldt, Stiftelsen för Strategisk
Forskning
§11 Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Jan-Sture Karlsson och Lena Wollin (sammankallande) och nyvaldes
Madeleine Caesar.
§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 2002-2008 och framöver
Camilla Modéer informerade om VAs verksamhet de gångna åtta åren och planerna framöver.
”Vetenskap och Allmänhet, VA 2002–2009”, 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. Styrelsens strategidiskussioner och enkäten till medlemmarna under våren gav tydliga signaler
om att VA bör fortsätta med uppdragets ursprungliga tre verksamhetsdelar, men bör också eftersträva
ökad synlighet och mer medlemskontakter.
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I nuläget har VA 64 organisationsmedlemmar och 21 individuella medlemmar. Ekonomin är i god
ordning, men det krävs mycket tid och arbete för att få in tillräckligt med resurser. Liksom tidigare söks
projektmedel för såväl studier som aktiviteter. Kansliet bemannas med fyra tillsvidareanställda och
projektanställningar i varierande omfattning. Bokföringen sköts av en extern konsult (TreEkon).
Två årliga opinionsundersökningar har genomförts. 2009 års specialstudie behandlar sambandet mellan
människors syn på vetenskap och deras kulturella och religiösa värderingar. Studien kommer att fortsätta
under 2010 med fokus även på sambandet med politiska och andra värderingar. Inom ODE-projektet
som har fokus på värdet av dialog med omvärlden ur forskarnas perspektiv ordnades ett värdefullt och
väl dokumenterat seminarium i augusti. Det kommer att följas av fler seminarier. ODE drivs av VA
tillsammans med KVA, IVA, KSLA och VR.
Den 25 september 2009 hölls vetenskapsfesten ”ForskarFredag” på sexton orter runt om i Sverige, som
en del i det europeiska Researchers’ Night. VA koordinerade ForskarFredag nationellt. En för skolbarn
gemensam forskningsuppgift – att mäta koldioxidhalten i klassrum – lockade 500 klasser. Medverkan i
andra EU-projekt är under uppstart och flera erbjudanden om projektdeltagande har avböjts.
Framgångsrika seminarier har hållits bl a i Riksdagen och under Almedalsveckan i Visby. En rad
välbesökta Science Cafés har arrangerats.
Rapporter av studierna trycks upp i små upplagor. Materialet finns att ladda ner från VAs hemsida. Nya
grepp har prövats med resultat på ”vykort” och i liten trycksak. VA-barometern utgör i år även
informationsfolder. VA-bloggen har startats under året och drivits framgångsrikt. Inbjudningar till att
medverka i seminarier och konferenser accepteras så långt möjligt. Medieuppmärksamheten i tidningar,
TV, radio och på internet ökar stadigt.
§14

Övriga frågor

Avgående styrelseledamoten Bengt Wadensjö avtackades med bok.
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförande:

Vid Protokollet:

______________________________

_____________________________

Dan Brändström

Lennart Björn

Justeras:

Åsa Lindgren

Elisabet Rytter
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