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PROTOKOLL RIKSÅRSMÖTE 2020 

Kvinnliga akademikers förening söndag 29 mars 2020. 

Plats: Telefonmöte. 

Tid: 10.00 – 11.25 

 

 

§1 
Telefonmötet öppnas av KAF:s ordförande Anne-Marie Morhed. Ett nedbantat årsmöte väcker behov 
av ett extra årsmöte till hösten, inklusive den planerade konferensdel som nu uteblir på grund av risk 
för spridning av covid-19. Ordföranden anger riktlinjer för hur möteseffektivitet ska uppnås, samt för 
röstförfarandets praktiska genomförande. 
 
§2 
Fastställs att mötet utlysts enligt stadgarna. 
 
§3 
Till mötesordförande väljs Ing-Marie Munktell, UKAF, till mötessekreterare, Stina Johansson, UKAF, 
och till justerare tillika rösträknare Ingrid Lyberg, SkK, och Lisa Öberg, StK. 
 
§4 
Dagordningen godkänns med följande tillägg: § 11, b) Verksamhetsplan; § 14 b) val av revisor och 
suppleant till Solbackastiftelsen; § 15 b) val av revisor och suppleant till stipendiefonderna. 
 
§5 
Stina Johansson upprättar genom upprop röstlängd över röstberättigade delegater och fullmakter 
meddelas från de frånvarande (se bilaga 1). 1 fullmakt lämnas. 1 vald delegat var frånvarande utan 
att ha lämnat fullmakt. Totalt finns 11 delegater närvarande. Övriga närvarande ger sig till känna och 
närvarolängd upprättas (se bilaga 2). Totalt anmäler sig 24 personer som deltagare i telefonmötet. 
 
§6 
Anne-Marie Morhed föredrar verksamhetsberättelse för 2019 (se bilaga 3) som godkänns och läggs 
till handlingarna. 
 
§7 
Lena Ek, föredrar förvaltningsberättelse och årsredovisning för stiftelsen Karolina Widerströms 
studie- och stipendiefond, samt stiftelsen Siri Jacobssons minnesfond (se bilaga 4), som därefter läggs 
till handlingarna. 
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§ 8 
Lena Ek föredrar förvaltningsberättelse och årsredovisning för Solbackastiftelsen (se bilaga 5), som 
därefter läggs till handlingarna. 
 
§9 
Anne-Marie Morhed föredrar riksföreningens revisionsberättelse (se bilaga 6) som med hälsning från 
revisor Gunilla Gordh Dahlman godkänns och läggs till handlingarna.  
 
§10 
Beslutas att bevilja riksföreningens styrelse ansvarsfrihet. 
 

§11 
a) Lena Ek föredrar förslag till budget för riksföreningen för 2019 (se bilaga 7) och budget fastställs.  
b) Verksamhetsplan för 2020 bordläggs. 
 
§12 
Valberedningens ordförande Ulla Myhrman, UKAF, föredrar valberedningens förslag till val av 
styrelse och suppleanter. Beslut fattas i enlighet med valberedningens förslag (se bilaga 8). 
 
Till ordförande väljs Anne-Marie Morhed, UKAF, (omval 2 år).   
Till ledamöter väljs Anna Levin, SkK (fyllnadsval 1 år), Johanna Sjöstedt, VK, (nyval 2 år), samt Bodil 
Formark UmK och Stina Johansson UKAF, (båda omval 2 år).  
Lena Ek SkK och Anna Hegrad, StK, är båda valda som ledamöter fram till 2021. 
Till suppleanter väljs Kaarina Vallin StK (fyllnadsval 1 år) samt Ann Svärdström, SkK, (omval 2 år). 
Kristina Hallind, SkK, är vald som suppleant fram till 2021. 
 
§13 
Till husmor omväljs Christina Florin, StK, (1 år) och som biträdande husmor Eva Blomberg, Stk, (1 år), 
som arkivarie omväljs Beatrice Christensen Sköld (1 år), samt som redaktör för meddelandebladet 
Lena Ek, SkK, (omval 1 år). 
 
§14 
a) Till kassör och firmatecknare för Solbackastiftelsen väljs Nina Ulvelius (omval 1år) samt som 
kassörssuppleant Gunilla Gordh Dahlman, StK, (omval 1 år). 
b) Till revisor för Solbackastiftelsen väljs Ann-Katrin Hatje och till revisorssuppleant Paulina Geijer 
(båda omval 3 år). 
 
§15 
a) Till kassör och firmatecknare för Karolina Widerströms och Siri Jacobssons fonder väljs Elisabeth 
Kjellström, SkK, (1 år omval).  
I stipendiefonderna väljs som humanistrepresentant Kristina Hallind, SkK (3 år omval), och 
medicinarrepresentant Charlotte Erlansson – Albrektsson, SkK, (nyval 3 år). 
Som juristrepresentant i Solbackastiftelsen och stipendiestiftelserna är Eva Maria Svensson, VK, och 
som suppleant för juristrepresentanten Lisa Willman, StK båda valda fram till 2021. 
b) Till revisor i stipendiefonderna väljs Kirsti Niskanen (StK) och som revisorssuppleant Paulina Geijer 
(SkK) (Båda omval 3 år). 
 
§16 
Till revisor för Riksföreningen KAF väljs Barbro Fernvall, StK, och till revisorssuppleant Lisa Öberg, Stk, 
(båda nyval 1 år).   
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§17 
Frågan om valberedning inför årsmötet 2021 bordläggs. 
 
§ 18 
Beslutas att nästa ordinarie årsmöte äger rum i Stockholm 4 april 2021.  Ett extra årsmöte planeras 

preliminärt äga rum i Lund 4 oktober 2020 där här bordlagda frågor tas upp. 

§19 
Mötesordföranden Ing-Marie Munktell avslutar mötet och överlämnar ordet till KAFs ordförande 
Anne-Marie Morhed som tackar Helena Streijffert, Barbro Fernvall, och Gunilla Gordh Dahlman för 
deras långvariga och betydande insatser för KAF. 
 
  
Ing-Marie Munktell   Stina Johansson 
Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
 
Justeras: 
 
     
Ingrid Lyberg    Lisa Öberg 
Justerare    Justerare 
 

 

 

Bilaga 1 Röstberättigade och fullmakter 

Bilaga 2 Närvarolängd 

Bilaga 3 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2019 

Bilaga 4 Förvaltningsberättelse och årsredovisning för stiftelsen Karolina Widerströms studie- och 

stipendiefond, samt stiftelsen Siri Jacobssons minnesfond  

Bilaga 5 Förvaltningsberättelse och årsredovisning för Solbackastiftelsen 

Bilaga 6 Riksföreningens revisionsberättelse 

Bilaga 7 Förslag till budget för riksföreningen för 2019 

Bilaga 8 Valberedningens förslag 


