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Sveriges sociologförbund. Protokoll 09-03-05 
 
Plats: Uppsala universitet 
Tid: 10.30-12.00 
Kallelse: Utgick 09-02-19 
 
Närvarande: Antoinette Hetzler, Mikael Carleheden, Erik Wesser, Ildikó Asztalos Morell, 
Malin Wreder, Mattias Strandh, Lisa Kings, Roine Johansson 
 

§1  Sammanträdet öppnas 10.45 

§2  Förslag till dagordning 

§ 4 – Val av sekreterare 

Övrigt  

- Studentmedlemskap 

- Information om förfrågan att delta i European Social Science Forum 

- Information om utgivningsbevis för Sociologisk forskning 

- Information om möjligheter för www.forskning.nu att länka till 

Sociologförbundets hemsida 

Beslut:  Dagordning godkännes 

 

§3  Godkännande av det förra mötesprotokollet 

Beslut:  Godkännes 

 

§4  Val av sekreterare 

Beslut:  Lisa Kings 

 

§5  Val av protokolljusterare 

Beslut:  Mattias Strandh 

 

§6  Redovisning av Prospar  

Information: Sociologförbundets ekonomiska medel som placerats i den 

ekonomiska förening Prospar har mot föreningens stadgar används till utlåning 

utan fullgod kreditsäkerhet. Förbundet har cirka 460 000 SEK i Prospar som i 

dagsläget inte är tillgängliga enligt Prospars ordförande Erik Wilhelmsson. 

Förbundet har idag ytterligare 150 000 SEK på ett plusgirokonto som inte är 
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kopplat till Prospar. Antoinette Hetzler, Erik Wesser och Henrik Loodin har 

varit i kontakt med Prospar och tagit fram underlag för de oegentligheter som 

skett. Detta underlag kan lämnas in till Ekobrottsmyndigheten för en regelrätt 

utredning. Den 25 februari 2009 begärde förbundet ut det samlade kapitalet med 

en tidsfrist om tre månader. Om denna utbetalning inte görs, finns det också 

möjlighet att lämna över ärendet till Kronofogdmyndigheten. 

 

Förslag: Det underlag som tagits fram gällande hanteringen av Sociologförbundets 

ekonomiska medel i Prospar lämnas till Ekobrottsmyndigheten för utredning. 

Beslut:  Godkännes 

 

§7  Kassörsrapport 

Information: Bokslutet för räkenskapsåret 2008 visar att förbundet gick med en 

förlust om 31 152 SEK. Detta förklaras främst av en oväntad utgiftspost, då 

förbundet stödde årsmötet 2008 med 28 974 SEK. Utöver detta var det ett flertal 

mindre poster som exempelvis ökade tryckkostnader för Sociologisk forskning 

som påverkat balansräkningen. Med avseende på intäkter så minskade dessa 

något. Bland annat är en större andel av medlemmarna doktorander samt att 

ingen påminnelse om medlemsavgiften gick ut i år. Kassör Erik Wesser menade 

att med avseende på att kostanden för årsmötet 2008 var en engångsföreteelse 

och möjligheten att minska tryckkostnader bör förbundet under 2009 gå med en 

mindre vinst.  

Beslut: - 

 
§8  Årsmöteskonferens och arbetsgrupper 

Information: Utgick då ansvarig för informationen inte var närvarande.  

Beslut:  - 

§9  Övrigt 

Information 

- Studentmedlemskapet kostar idag 120 SEK. Beroende på hur många studenter 

som rekryteras bör förbundet se över om studentavgifterna täcker kostnaderna. 

Erik Wesser ser över vad som är ett rimligt självkostnadspris. 

- Valberedningen har inte följt praxis och föreslagit avgående ordförande som 

ordförande för valberedning. Detta underminerar den långsiktighet som är viktig 
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för kunskapsöverföring och styrelsens stabilitet. Valberedning har tillfrågats om 

möjlighet att revidera förslaget, men avböjt. Det är dock möjligt att som enskild 

medlem föreslå en alternativ valberedning vid årsmötet.  

- Sociologisk forsknings utgivningsbevis har gått ut och information har inte nått 

ansvariga. Det enklaste sättet är att ansöka om ett nytt utgivningsbevis vilket 

kostar 2 300 SEK. 

- www.forskning.se vill ha möjlighet att länka till förbundets hemsida. Mikael 

Carleheden undersöker frågan närmare. 

- Det finska nationella sociologförbundet har en förfrågan om förbundet vill 

medverka i European Social Science Forum. Mikael Carlheden undersöker 

frågan närmare.  

 

§10  Mötet avslutas kl. 12.45 

 

 

Sekreterare:     Justeras: 

 

----------------------------------------   -------------------------------------------- 

Lisa Kings    Mattias Strandh 


