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				ÅRSMÖTE






Sammanträdesdatum: 15 mars 2002
Plats: Stockholms Centrum för Fysik, Astronomi och Bioteknik (SCFAB), Stockholm



	Mötets öppnande

Ordföranden hälsade de närvarnde välkomna och öppnade årsmötesförhandlingarna.
	Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes utan ändringar.
	Utseende av ordförande för förhandlingarna

Björn Jonson utsågs till årsmötesförhandlingarnas ordförande
	Utseende av sekreterare för förhandlingarna

Håkan Danared utsågs till årsmötesförhandlingarnas sekreterare
	Årsmötets stadgeenliga utlysande

Mötet befanns stadgeenligt utlyst.
	Utseende av justeringspersoner

Till justeringspersoner utsågs Ramon Wyss och Ann-Marie Pendrill.
	2001 års verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för år 2001 presenterades av ordföranden, godkändes och lades till handlingarna.
	2001 års förvaltnings- och revisionsberättelse

Samfundets och Kosmos förvaltningsbeträttelser, liksom samfundets revisionsberättelse presenterades av skattmästaren K.-G. Rensfelt, godkändes och lades till handlingarna.
	Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2001.
	Fastställande av årsavgiften för 2002

Det beslutades att årsavgiften till samfundet från i år skulle höjas till 250 kr för ordinarie medlemmar eftersom samfundets ekonomi f.n. går med underskott. För att på sikt öka rekryteringen beslutades att en lägre årsavgift om 150 kr skulle införas för studerande, inklusive doktorander, liksom för pensionärer. 


	Eventuella övriga frågor

Det diskuterades att samfundet skulle ordna en presentation om fysiken i Sverige. Det förslogs också att samfundet skulle lägga upp en Powerpoint-presentation om fysik på nätet som till exempel fysiklärare skulle kunna använda.
	Årsmötesförhandlingarnas avslutande

Ordföranden förklarade förhandlingarna avslutade.



Göteborg/Stockholm, den 23 april 2002





Björn Jonson	                 Håkan Danared



Justeras:





Ann-Marie Pendrill	                  Ramon Wyss


