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Årsmöte i föreningen SPARC den 28 mai Z,OLS
Lokal: Ängö, Calmar Stadshotell, Kalmar

Val av mötesfunktionärer
Mötet inleddes med att Pirjo Lahdenperä valdes till ordforande for årsmötet, Lotten Kågerman till
sekreterare samt Matts Mattsson till justerare.
1.

2. Fastställande av röstlängd
Röstl2ingden fastställdes

:

Jonas Ideström

Lotten Kågerman
Pirjo Lahdenperä
Gunilla Hiirnsten
Lars Holmstrand
Erik Lindhult (delvis)
Maffs Mattsson
På årsmötet deltog också

Hans Björkman

David Coghlan
Mary Brydon Miller
3. Kallelse
Fråga stiilldes om kallelse

till

stämman skett enligt stadgarna. Svaret var enhälligt ja.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse (utsiind

till

medlemmarna)

Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och lades

till handlingarna.

5. Styrelsens ekonomiska berättelse

SPARC har inte haft någon ekonomi under året, vare sig intäkter eller kostnader, varfiir någon
ekonomisk berättelse inte forelåg.
6. Revisorns berättelse

Matts Mattsson, som ?ir vald till revisor i ftireningen, har foljt verksamheten under året.
I sin revisionsberättelse kommenterade han verksamheten på foljande sätt:

I egenskap av revisor for Föreningen SPARC (Swedish Participatory Action Research
Community) harjag läst SPARC:s styrelseprotokoll, verksamhetsberättelse, konferensinbjudningar, övriga utskick till medlemmar samt hemsidan. Jag noterar att kontak§rtorna
har ökat, att samarbetet med SIRA och HSS har ft)rdjupats, att kurser pågår med Mälardalens
Högskola, att styrelsen sökt anslag till verksamheten och att styrelsen på flera andra sätt
fiirsöker stödja och utveckla deltagarbaserad aktionsforskning. Jag vill uttrycka min
uppskattning över det engagemang som styrelsen och övriga deltagare visat under året.
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Matts Mattsson fiireslog aff styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.
7. Frågan om ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade enhälligt om ansvarsfrihet

ftr

styrelsen.

Val av styrelse för föreningen
Gunilla Härnsten presenterade valberedningens förslag till ny styrelse.
B.

Ledamöter i styrelsen med ett år kvar av sin mandatperiod:
Elisabeth Bergdahl, FoU nu

Erik Lindhult, Mälardalens högskola
Carina Nilsson, Malmö stad
Gustav Fridlund, Bot§rka kommun
f onas Ideström, Svenska §rkans forskningsenhet
Lotten Kågerman, konsulq med ett år kvar har bett att få lämna styrelsearbetet.
Till ledamöter för en period av två år föreslås följande:
Fia Andersson, Stockholms universitet (omval)
Sangeeta Bagga Gupta, Örebro universitet [omval)

Staffan Berglund, Malmö högskola fomval)
Lars Holmstrand, Linn6universitetet (omval)
Svante Lifuergren, Chalmers (omval)

Sirkku Männikkö Barbutiu, Stockholms universitet [omval)
fens Sjöström, Stockholms läns landsting [omval)
Patrik Årman, Runö utbildnings- och utvecklingscentrum [omval).
Till ledamöter för en period av ett år föreslås:
Mikael Forsberg, Lärarförbundet [nyval)
Olof Ryderberg, Temabo [nyval)
Olof Sand, ABF (omval)
Ines Uusmann, Handikappförbunden [omval).
Till suppleanter på ett år föreslds:
Seema Arora Jonsson, Sveriges lantbruksuniversitet (nyval)
Sanna Melin, LO [omval).

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
9. Val av

revisor

Som revisor föreslog valberedning en:

Matts Mattsson [omval).

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

10. Val av

valberedningen

Pirjo Lahdenperä valdes att ingå i valberedningen. Styrelsens fick i uppdrag att komplettera
denna med ytterligare två namn.
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11. Motioner och förslag från styrelsen
Det fanns inga motioner och förslag från styrelsen, utöver förslaget
[se pkt 12 nedanJ.
12.

till verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning

Årsmötet beslutade om verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår, enligt
styrelsens förslag:

o
.
o
o

Fortsatt arbete med att etablera SPARCs forskarskolai demokratiska kunskaps- och
fö rdndring s pro c e s s e r.
Årskonferens och seminarier.
Fortsatt arbete med en publikation om deltagarbaserad aktionsforskning.
Rekrytering av medlemmar.

Till protokollet noterades en rapport från Erik Lindhult om att SIRA gärna vill samarbeta med
SPARC inför nästa årskonferens och seminarier som eventellt skulle kunna förläggas till
fönköping.
13. Öwiga

frågor

Lotten Kågerman, som nu lämnar styrelsen, avtackades för det arbete hon lagt ned
under sina år i styrelsen.

f,,r@{,?,Å
Matts Mattsson

Pirjo Lahdenpera
mötesordförande

