
FND:s årsmöte 2020 - Protokoll 
Tid: 2020-11-12, 8.30-9.15 
Plats: Zoom 
Deltagare: 

• Maria Åström
• Jesper Haglund
• Pernilla Granklint Enochson
• Mats Lundström
• Ann-Marie Pendrill
• Pernilla Nilsson
• Gunnar Jonsson
• Cecilia Silverhagen Camacho
• Per Högström
• Magnus Oskarsson
• Katarina Zupancic

Protokoll 

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av Mats Lundström, ordförande FND. 

2. Justering av röstlängd

 Röstlängden justerades, samtliga mötesdeltagare är röstberättigade. 

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mats Lundström valdes till mötesordförande. 

Jesper Haglund valdes till mötessekreterare. 

4. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare

Maria Åström och Pernilla Nilsson valdes till protokolljusterare, tillika rösträknare 

5. Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötet har utlyst i behörig ordning, genom att handlingarna för mötet lagts ut på föreningens 
hemsida (http://www.fndidaktik.se/fnds-konferensserie/fnd-2020/) och information sänts ut 
via Nadiks sändlista. 

6. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes. 

7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut, revisorernas berättelse,
samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

http://www.fndidaktik.se/fnds-konferensserie/fnd-2020/


Mats Lundström redogjorde för verksamhetsberättelsen. Planeringen av konferensen 2020 har 
varit den centrala aktiviteten under perioden. Möjligheten har skapats att publicera artiklar i 
Nordina i anslutning till konferensen. Samarbete med NATDID har stärkts. Man har även 
arbetat med att ta fram arrangör för konferensen 2022. 

Pernilla Granklint Enochson har upprättat bokslut för räkenskapsåret 1/7-2018 – 30/6-2020 
och redogjorde för detta. Årets resultat är en vinst på 16 kr. Summa tillgångar är 19780 kr. Vi 
är rädda om medlen som buffert, främst för att kunna arrangera konferenser. 

Gunnar Jonsson representerade revisorerna. Revisorerna tillstyrker att resultaträkning och 
balansräkning för räkenskapsåret 1/7-2018 – 30/6-2020 fastställs och att styrelse och kassör 
kan beviljas ansvarsfrihet. 

Beslut fattades att styrelse och kassör kan beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

8. Verksamhetsplan

Mats Lundström redogjorde för verksamhetsplanen för kommande period. FND strävar efter 
att ytterligare stärka kontakten med NATDID. Deltagarantalet har gått ner senaste 
konferenserna. Hur kan antalet ökas? Vi bör uppdatera lista över kontaktpersoner för FND vid 
involverade lärosäten. NATDID-ambassadörer på lärosätena kan vara en kanal. 
Mittuniversitetet arrangerar nästa konferens 2022. 

9. Val av ordförande, ny styrelse, revisorer och revisorssuppleanter

Pernilla Nilsson från valberedningen presenterade förslag. Följande val gjordes för år 2020-
2022: 

Ordförande: 

Mats Lundström, Malmö universitet 

Styrelse: 

Pernilla Granklint-Enochson, Högskolan i Halmstad 

Per Högström, Högskolan i Halmstad 

Karin Stolpe, Linköpings universitet 

Maria Åström, Göteborgs universitet 

Andreas Göransson, Linköpings universitet 

Revisorer: 

Gunnar Jonsson, Mälardalens högskola 

Agneta Rehn, Malmö universitet 



Revisorssuppleant: 

Jonte Bernhard, Linköpings universitet 

10. Val av valberedning

Pernilla Nilsson och Magnus Oskarsson valdes till valberedningen. (Även Niklas Gericke 
valdes i sin frånvaro, men enligt stadgarna består valberedningen av två personer.)  

11. Övriga ärenden

Magnus Oskarsson beskrev att Mittuniversitetet diskuterar tema och organisation för 
konferensen 2022. De har goda förhoppningar om bidrag till extern finansiering utifrån 
erfarenheter av tidigare konferenser och hoppas på att vi kan träffas fysiskt. Anna-Karin 
Westman kommer att vara adjungerad i styrelsen för FND som kontaktperson för 
organisatörerna. 

Pernilla Nilsson undrar hur vandringspokal i glas överlämnas till organisatörerna. Den finns i 
tryggt förvar i Ystad. 

12. Mötets avslutande

Mötet avslutades. 

Vid pennan, 

Jesper Haglund 

Protokolljusterare: 

Maria Åström 

Pernilla Nilsson 

Mats Lundström, ordförande, FND 



 


