Meja, förening för kvinnohistoria och genusforskning
Protokoll fört vid bildande möte, måndag 28 maj 2007, kl 18.00 på Café Slalom, Jamtli
Närvarande 13 pers enl röstlängd nedan.
§ 1 Mötets öppnande
Catarina Lundström hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning kompletterades och godkändes.
§ 3 Val av mötesordförande
Catarina Lundström valdes till mötesordförande
§ 4 Val av mötessekreterare
Gunilla Nilsson Edler valdes till mötessekretare.
§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare
Ann-Margret Ahlin och Eva-Märta Pålsson valdes till justerare tillika rösträknare.
§ 6 Fastställande av röstlängd
De närvarande var: Kerstin Ellert, Lilian Jakobsson, Sonja Hestner, Agneta Brink, Anita
Nilsson, Eva-Märta Pålsson, Eva Sundin, Ann-Margret Ahlin, Ingegerd Richardsson, Eva
Eklund, Marie Forsberg, Catarina Lundström och Gunilla Nilsson Edler.
Dessa 13 personer var röstberättigade på detta historiska möte.
§ 7 Fråga om mötet utlysts i rätt ordning
Mötet ansågs vara utlyst i rätt ordning.
§ 8 Beslut om bildande av ideell förening
Mötet beslutar att bilda en ideell förening med namnet
Meja, förening för kvinnohistoria och genusforskning.
§ 9 Antagande av stadgar
Stadgeförslaget gås igenom, korrigeras och antas i sin helhet.
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§ 10 Arbetsgruppens redovisning av perioden 2005 - 2007
En skriftlig sammanställning, över vad som sig i nätverket tilldragit haver, redovisas och
läggs till handlingarna.
Bilaga 2
§ 12 Fastställande av ev. arvoden
Inga arvoden skall utgå till föreningens valda funktionärer.
§ 13 Fastställande av antal styrelseledamöter (3, 5, 7 eller 9 ledamöter totalt)
Mötet beslutade att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter fram till nästkommande årsmöte.
§ 14 Val av ordförande i föreningen för ett år
Catarina Lundström valdes till föreningens första ordförande.
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§ 15 Val av övriga styrelseledamöter (halva antalet för ett år och halva antalet för två
år)
Följande personer valdes till styrelseledamöter
Gunilla Nilsson Edler
2 år
Eva Eklund
2 år
Marie Forsberg
2 år
Sonja Hestner
1 år
Ann-Margret Ahlin
1 år
Lilian Jakobsson
1 år
§ 16 Val av två revisorer och en revisorsersättare för ett år
Kerstin Ellert och Agneta Brink valdes till revisorer och Eva-Märta Pålsson till
revisorsersättare för ett år vardera.
§ 17 Val av valberedning för ett år, med beslut om sammankallande
Mötet valde Eva Sundin och Eivor Comén att utgöra valberedning. Ambitionen är att tillfråga
ytterligare en person att ingå i valberedningen. Detta fastställs på styrelsemöte.
Eva Sundin är sammankallande.
§ 18 Fastställande av årsavgift för medlem och stödmedlem för innevarande år
Mötet beslutade att årsavgiften är 150 kr för medlem för år 2007.
För stödmedlem gäller samma belopp eller valfritt högre belopp för år 2007.
§ 19 Fastställande av årsavgift för medlem och stödmedlem för nästkommande år
Mötet beslutade att årsavgiften är 150 kr för medlem för år 2008.
För stödmedlem gäller samma belopp eller valfritt högre belopp för år 2008.
§ 20 Verksamhetsplan och budget
Mötet beslutade att styrelsen skall prioritera följande punkter, utan rangordning:
•   Stödja bildandet av arbetsgrupper för olika frågor
•   Marknadsföring och presentation av vår nybildade förening
•   Personhistoriska databasen
•   Allmän föreläsning där Yvonne Hirdman talar om Alva Myrdal
•   Besök på Minnesbanken (ej vecka 38)
Budget föreligger ej. I kassan finns 2120 kr från nätverkets arrangemang.
§ 21 Ärenden som av arbetsgruppen eller medlem föranmälts till mötet
Inga ärenden hade anmälts till mötet.
§ 22 Övriga frågor för information
Efter mötets avslutande berättade Catarina Lundström kort om caféhistoria och Café Slalom.
§ 23 Mötets avslutande
Catarina Lundström avslutade mötet.
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