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Föreningen för Materialvetenskap och Vakuumteknik
Årsmöte 2015-04-22

PROTOKOLL

Närvarande
Ulf Karlsson (ordf.), Ivan Maximov, Rainer Timm, Nils Nordell, Henrik Fredriksson,
Thomas Swahn, Marcelo Juni Ferreira, Hilko Spoelstra, Mickael Sörensson,
Ulf Helmersson, Lars Samuelson, Lars Johansson och Thomas Engstedt.
§ 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Ordförande (Ulf Karlsson) och sekreterare (Patrik Löfgren) valdes för mötet.
§ 2. Mötets stadgeenliga utlysning.
Mötet öppnades av ordf. Ulf Karlsson och befanns stadgeenligt utlyst.
§ 3. Val av två rösträknare och en justeringsperson, jämte mötesordföranden.
Thomas Swahn och Lars Samuelson valdes till rösträknare och Nils Nordell till
justeringsperson.
§ 4. Upprop justering av röstlängd.
Närvarande deltagare antecknades.
§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
Ulf Karlsson läste upp styrelsens verksamhetsberättelse som godkändes.
§ 6. Revisorns berättelse.
Ulf Helmersson visade revisorberättelsen som lades till handlingarna.
§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 8. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår samt av årsavgiftens
storlek för ordinarie och stödjande medlemmar.
Årsavgiften fastslogs stå oförändrad (0 kr för ”vanliga” medlemmar och 1000 kr för
stödjande medlemmar). Budgeten fastställdes. Det beslutades att föreningen vid behov
kan erbjuda ekonomiskt stöd för deltagenade vid mötet i Portugal.
§ 9. Rapport om facksektionerna och regional arbetsgruppernas verksamhet.
Sverige är alltför inaktiva inom IUVSTA vilket måste förändras. Detta är viktigt för att
kunna locka folk till IVC 2019.
§ 10. Eventuellt förslag till stadgeändring.
Inga föreslagna stadgeändringar.
§ 11. Val av styrelse.
Lars Westerberg lämnar sin post som vice ordförande men sitter kvar som ledamot på
två år. Ulf Karlsson fortsätter som ordförande (har ett år kvar på sin mandattid) och till
ny vice ordförande valdes Lars Samuelsson på två år. Patrik Löfgren lämnar styrelsen
och till ny sekreterare valdes istället Lars Johansson på två år. Ulf Helmersson omvaldes
på två år som kassör. Thomas Swahn avgår ur styrelsen och istället valdes Jonas
Weissenrider in som ny ledamot på två år. Thomas Engstedt, Lars Hellberg, Ivan
Maximov och Rainer Timm kvarstår som ledamöter (valdes förra året på två år).
§ 12. Val av revisorer och revisorsuppleanter.
Kristian Flodström och Christer Bengtsson fortsätter som revisorer. Igor Zoric kvartsår
som revisorsuppleant.
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§ 13. Val av valnämnd.
Nils Nordell och Ulf Jansson valdes in i valnämnden.
§ 14. IVC-2019.
IVC-20 kommer att äga rum i Korea och IVC-21 kommer att arrangeras av FMVVT i
Malmö 2019. IVC-21 bör vara en stående punkt på dagordning i föreningens kommande
möten. Inför arrangerandet av IVC-21 så är det viktigt att föreningens delegater är
aktiva redan på mötet i Korea 2016. Ulf K föreslog att en ny session med namnet ”Large
Scale Research Facilities” kunde vara intressant till mötet i Malmö.
§ 15. IUVSTA.
Inget nytt att rapportera.
§ 16. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
§ 17. Mötet avslutas.
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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