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6. Ekonomisk rapport (Elin)
Elin berattar att hon varit i kontakt med HM! (Havsmiljoinstitutet) angaende
mojligheten att soka ekonomiskt bidrag fran dem. De skulle kolla upp det, och
aterkommer. I ovrigt inget nytt att rapportera.
7. Avslut av konton hos Nordea
Styrelsen beslutar enhalligt att begara avslut av foreningens konton i Nordea
fr.o.m. 2019-12-13 (foreningens organisationsnummer i Nordea: 955558-1504).
Beslutet galler alla foreningens konton, d.v.s. plusgiro-kontot (42 79 14-7) samt
sparkontot (3040 20 83 954). Foreningens foretradare hos Nordea (Ordforande
Lena Viktorsson, 800305-0302 och Kassor Elin Almroth Rosell, 770930-4948) ser
till att blankett for avslut hos Nordea skickas till banken snarast.
8. Dyrssenvinnare
I ar inkom 7 arbeten till Dyrssenpriset. Efter att alla i styrelsen last och utvarderat
visade det sig att det var valdigt jamt i top 3, men anda med tva tydliga vinnare.
Forsta pris (10.000 SEK) tilldelas Kyra Spaan, Stockholms universitet (titel:
"Fluorine mass balance in marine mammals from the Northern Hemisphere - a
combination of targeted, total (organo)fluorine, and non-targeted analysis") och
andra pris (5.000 SEK) gar till Felicity Pike, Stockholms universitet (titel: "The
social-ecological domains of the seagrass-associated invertebrate gleaning fishery
in Zanzibar, Tanzania"). Tiina meddelar vinnarna direkt efter motet, samt ovriga
nominerade. Vinnarna kommer aven presenteras i nyhetsbrevet som kommer
skickas ut under fredagen (2019-10-11) samt fa mojlighet att-p-resen-te-rn-sina---- --
arbeten pa Havsforskningsdagarna.
9. Havsforskningsdagarna 2019
Lena hade mote med brjan (SLU aqua) nu pa morgonen, och det ar fortfarande
valdigt fa anmalda till konferensen (9 st). Det har aven varit lite strul med en av
key-note talarna. Thomas Johansson, Jan Schmidtbauer Crona och Thomas Klein,
alla pa HaV (Havs- och Vattenmyndigheten) har varit tillfragade, men alla har
tyvarr avbojt p.g.a. andra ataganden. Nu ar forslaget att fraga om Matilda Valman
(Vattenmyndigheterna ), som forst var tankt att leda paneldebatten, kan tanka
sig att halla en key-note, och att en kommunikator fran SLU aqua haller i
paneldebatten. brjan och Lena fortsatter att undersoka detta. Styrelsen kommer
nu att skicka ut nyhetsbrev idag (fredag 2019-10-11) och i slutet av nasta vecka,
samt gora lite extra reklam i sina natverk, for att forsoka locka fler deltagare till
konferensen. Om konferensen kan genomforas eller inte (p.g.a. for lagt
deltagarantal) maste beslutas senast 2019-10-21.
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