KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2019
SVENSKA FÖRENINGEN FÖR BETEENDEANALYS – SWABA
Årsmötesförhandlingen äger rum den 30 mars 2019 kl 11.00 i Bryggarsalen, ,
Norrtullsgatan 12N, Stockholm. Observera att programmet börjar redan 9.30.
Dagordning:
1.

Val av presidium, ordförande, sekreterare och två justeringsmän

2.

Fråga om mötets behöriga utlysning

3.

Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse

4.

Genomgång av revisionsberättelse och styrelsens ansvarsfrihet

5.

Proposition: Associate Chapter i ABAI (se bilaga 1)

6.

Proposition: SWABA-pris (se bilaga 2)

7.

Fastställande av medlemsavgift och budgetförslag för kommande verksamhetsår

8.

Val av styrelse

9.

Val av revisor och revisorsuppleant

10. Val av valberedning
11. Övriga ärenden
a. Intresseområden
b. Representation på kommande konferenser

Bilaga 1
Proposition angående Associate Chapter
Vid årsmötet 2017 fick styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten för SWABA att bli Associate Chapter av
Association for Behavior Analysis International. Vid årsmötet 2018 blev uppdraget förlängt eftersom styrelsen
inte hunnit få tillräckligt med information för att ta fram ett formellt förslag. Styrelsen har nu undersökt frågan.
Under året har föreningens medlemmar fått möjlighet att prova på fyra elektroniska tidskrifter från ABAI. En av
dessa skulle ingå om SWABA blev Associate Chapter.
Styrelsen har genomfört en enkätundersökning bland medlemmarna, för att ta reda på vilken tidskrift som
skulle vara mest intressant och vilken medlemsavgift som de skulle kunna tänka sig att betala om SWABA blev
Associate Chapter. Förutom att diskutera med ABAI har styrelsen också kontaktat en av de föreningar som är
Associate Chapter för att ta del av deras erfarenheter.
Styrelsens samlade bedömning är att de fördelar som ett Associate-medlemskap skulle innebära inte motsvarar
den kostnad som det skulle medföra. Förutom tillgång till en tidskrift skulle skillnaden i huvudsak vara att ABAI
skulle ansvara för administration. Kring administration har styrelsen undersökt andra likvärdiga lösningar med
en lägre kostnad.
Styrelsen föreslår att SWABA fortsätter att vara Affiliate Chapter och därmed inte blir Associate Chapter.
Stockholm den 7 mars 2019
SWABA:s styrelse
_____________________________________________________________________________________________________________________
Bilaga 2
Proposition angående SWABA-pris
Vid årsmötet 2018 tog Cathrine Terreros och Stefan Sandberg på sig uppdraget att undersöka frågan om
SWABA-stipendier och komma med ett förslag till årsmötet 2019. Här är deras förslag:
"Förslag om stipendium
Ett förslag har tagits fram i enlighet med den önskan som föregående årsmötes hade om att se över
möjligheten att instifta någon typ av stipendium för den person som under det gågna året har
bidragit till att sprida kunskapen om beteendeanalytisk praktik och teori.
Förslaget som följer är:
1. SWABA's årsmöte börjar med att instifta ett stipendium om 1.000 kronor.
2. Förslag på stipendiater för föregående år ska ha inkommit senast den sista januari varje nytt
kalenderår.
3. Styrelsen blir det beslutande organ som utser stipendiaten.
4. Årsmötet ger styrelsen i uppgift att arbeta vidare med, eller utse en person som arbetar
vidare med, den lydelse som ska vara gällande som riktmärke för den som är berättigad att
erhålla stipendiet.
5. Styrelsen ska under det kommande året fram till nästa årsmöte implementera och analysera
resultaten av, och hur arbetet har gått, med att införa ett första stipendiat."
Styrelsen föreslår att SWABA instiftar ett årligt pris, i enlighet med de kriterier som finns beskrivna ovan, och
att priset delas ut för första gången i samband med årsmötet 2020.
Stockholm den 7 mars 2019
SWABA:s styrelse

