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Medföljande handlingar: 
 

1. Förslag till dagordning för årsmötet 2015 
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014–2015 
3. Bokslut för räkenskapsåret 2014-09-01 – 2015-08-31 
4. Revisionsberättelse 
5. Styrelsens förslag till årsmötet 
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1. Förslag till dagordning för Statsvetenskapliga förbundets 
årsmöte 2015 
 
Tid: Onsdag 14 oktober 2015, kl. 17.00–18.00. 
Plats: Sverigesalen, Försvarshögskolan, Stockholm. 
 
 

1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av mötessekreterare 
4. Val av justeringspersoner 
5. Fastställande av dagordning 
6. Anmälan av protokoll från årsmöte i Lund 2014 
7. Verksamhetsberättelse 2014–2015 (se bilaga 2) 
8. Bokslut 2014–2015 (se bilaga 3) 
9. Revisionsberättelse 2014–2015 (se bilaga 4) 
10. Styrelsens ansvarsfrihet 
11. Val av styrelseledamöter 2015–2016 
12. Val av revisorer 2015–2016 
13. Val av valberedning 2015–2016 
14. Styrelsens förslag till förändrade medlemsavgifter (se bilaga 5A) 
15. Styrelsens förslag till nya stadgar (se bilaga 5B) 
16. Rapport från Statsvetenskaplig Tidskrifts redaktionsråd 
17. Beslut om ort och arrangör för årsmötet 2016 (se bilaga 5C) 
18. Övriga frågor 
19. Mötets avslutande 
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2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014–2015 
 
A. Övergripande beskrivning av förbundets verksamhet 
 
Statsvetenskapliga förbundet är en sammanslutning av forskare, lärare och 
studerande på doktorand- och avancerad nivå i statsvetenskap, samt av andra med 
högre utbildning i statsvetenskap eller med särskilt intresse för statsvetenskaplig 
analys. Inom förbundet finns sektioner och nätverk till vilka de medlemmar hör 
som är verksamma inom det statsvetenskapliga arbetsfältet. Förbundet har till 
uppgift att initiera och uppmuntra en kritisk analys av statsvetenskapens mål och 
medel samt av ämnet statsvetenskaps roll i samhället; att tillvarata och bedriva 
information om statsvetenskapen och den statsvetenskapliga forskningen; att 
främja kontakter och samarbete mellan statsvetare från olika institutioner i landet, 
samt att företräda den svenska statsvetenskapen i internationellt och nordiskt 
samarbete. 
 
B. Statsvetenskapliga förbundets styrelse 
 
Årsmötet 2004 i Stockholm beslutade, på förslag av valberedningen, om följande 
principer för styrelsens sammansättning (12 § i årsmötesprotokollet): 
 

1. Att styrelsen skall bestå av: 
- en ordförande 
- en företrädare per universitet/högskola som har fast professur eller verksam 

professor i statsvetenskap […]; 
- två företrädare som alternerar mellan övriga högskolor som tillhandahåller kurser i 

statsvetenskap […]; 
- två allmänrepresentanter, som företräder statsvetare verksamma utanför universitet 

och högskolor;  
- en doktorandrepresentant 

2. Endast statsvetenskapliga institutioner som är institutionella medlemmar 
har rätt till representation i styrelsen. 
3. Jämn könsfördelning skall råda i styrelsen. 

 
Statsvetenskapliga förbundets styrelse har sedan årsmötet i Lund 2014 haft följande 
sammansättning: 
 

 Michele Micheletti (ordförande), Stockholms universitet 
 Per-Anders Svärd (sekreterare och kassör), Stockholms universitet 
 Nicholas Aylott, Södertörns högskola 
 Ann-Catrin Kristianssen (tidigare Andersson), Örebro universitet 
 Ann-Marie Ekengren, Göteborgs universitet 
 David Feltenius, Umeå universitetet 
 Magnus Hagevi, Linnéuniversitetet 
 Joakim Johansson, Mälardalens högskola 
 Jonna Johansson, Högskolan i Halmstad 
 Annica Kronsell, Lunds universitet 
 Simon Matti, Luleå tekniska universitet  
 Inga Narbutaite Aflaki, Karlstad universitet 
 Bo Petersson, Malmö högskola 
 Lotta Wagnsson, Försvarshögskolan 
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 Sten Widmalm, Uppsala universitet 
 Ingemar Wörlund, Mittuniversitetet 
 Jörgen Ödalen, Linköpings universitet 
 Caroline Boussard, redaktör, Studentlitteratur (allmänrepresentant) 
 Cecilia Garme, journalist (allmänrepresentant) 

 
Styrelsens arbete sker helt ideellt, med undantag för ordföranden och sekreteraren, 
som ersätts med tio procents administrativ tjänstgöring av sin heminstitution. 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra sammanträden över Adobe Connect 
(18 december 2014, 23 april 2015, 9 september 2015, och 29 september 2015). 
 
C. Statsvetardagen i Almedalen 2015 
 
I Almedalen 2015 genomfördes fyra seminarier i Statsvetenskapliga förbundets 
regi, samtliga under den så kallade ”Statsvetardagen” fredag den 3 juli. Lokalen var 
för seminarierna 1-3 hörsalen i anslutning till Almedalsbibliotekets café, en av 
Almedalens allra bästa lokaler både vad gäller, storlek, läge, utformning och 
akustik. Seminarium 4 genomfördes i en mer ordinär, men fullt funktionell, 
undervisningssal, också i utmärkt läge på Campus Gotland (ca 75 meter från själva 
Almedalsparken). 
 
Seminarium 1: Feministisk utrikespolitik 
Deltagare: 
Louise Olsson, Folke Bernadotteakademin (moderator). 
Karin Aggestam, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.  
Annika Bergman-Rosamond, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.  
Annica Kronsell, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.  
Daniel Naurin, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.  
Ann Towns, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. 
Antal besökare: ca 50-60 
 
Seminarium 2: Hur mår vår representativa demokrati? 
Deltagare: 
Åsa von Schoultz, Mittuniversitetet (moderator). 
Gissur Erlingsson, Statsvetenskapliga institutionen, Linköpings universitet. 
Richard Öhrvall, Linköpings universitet/SCB. 
Antal besökare: ca 80-90 
 
Seminarium 3: Makt utan mandat – de policyprofessionella i den svenska 
demokratin 
Deltagare: 
Marja Lemne, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. 
(moderator). 
Bo Rothstein, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.  
Christina Garsten, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet. 
Stefan Svallfors, professor, Sociologiska institutionen, Umeå universitet. 
Antal besökare: ca 80-90 
 
Seminarium 4: Valet 2014 – partifokus på valrörelsen 
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(Lansering av specialnummer 2/2015 av Statsvetenskaplig Tidskrift om valet 2014; 
seminariet följdes av alkoholfritt mingel bekostat av Fahlbeckska stiftelsen.) 
Deltagare: 
Jonas Hinnfors, Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet.  
Margit Silberstein, journalist, SVT. 
Antal besökare: ca 80-90. 
 
D. Medlemskap i Statsvetenskapliga förbundet 
 
Medlemmar i Statsvetenskapliga förbundet är majoriteten av de statsvetenskapliga 
institutionerna och enheterna i Sverige samt individuella medlemmar som 
intresserar sig för förbundets verksamhet utan att vara anställda eller doktorander 
vid en medlemsinstitution. Anställda och doktorander vid en medlemsinstitution/-
enhet och individuella medlemmar har rätt att delta vid förbundets årsmöte och i 
den konferens som anordnas i samband med mötet, samt har rabatterat 
prenumerationspris på Statsvetenskaplig Tidskrift. I förbundets styrelse sitter 
medlemmar från de olika medlemsinstitutionerna, samt två allmänrepresentanter. 
Totalt finns idag ett tjugotal statsvetenskapliga institutioner/enheter i landet. De 
statsvetenskapliga institutionerna/enheterna innefattar tillsammans över 500 
personer. 
 
Förbundet tillämpar en avgiftsstege som fastställdes av årsmötet 2004. 
Avgiftsstegen ser ut som följer: 
 

 Liten institution/enhet (upp till 10 anställda): 1 500 SEK 
 Mellanstor institution/enhet (11–30 anställda): 3 500 SEK 
 Stor institution (31–60 anställda): 6 000 SEK 
 De största institutionerna (över 60 anställda): 9 000 SEK 

 
Följande medlemsavgifter har betalats detta räkenskapsår: 
 

 Statsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola (3 500 
SEK) 

 Statsvetenskap, Mälardalens högskola (1500 SEK) 
 Statsvetenskap, Luleå tekniska universitet (1 500 SEK) 
 Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet (9000 SEK) 
 Statsvetenskap, Karlstad universitet (3 500 SEK) 
 Statsvetenskap, Mittuniversitetet (3 500 SEK) 
 Statsvetenskap, Högskolan i Dalarna (3 500 SEK) 
 Statsvetenskap, Högskolan Väst (1 500 SEK) 
 Statsvetenskap, Högskolan i Halmstad (1 500 SEK) 
 Statsvetenskap, Malmö högskola (3 500 SEK) 
 Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet (9 000 SEK) 
 Statskunskap, Örebro universitet (3 500 SEK) 
 Statsvetenskap, Linköpings universitet (3 500 SEK) 
 Försvarshögskolan (3 500 SEK) 
 Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet (6 000 SEK) 
 Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet (9 000 SEK) 
 Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet (9 000 SEK) 
 Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet (3 500 SEK) 
 Statsvetenskap, Linnéuniversitetet (3 500 SEK) 
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Under verksamhetsåret har även 3 enskilda medlemsavgifter på sammanlagt 500 
SEK betalats in. 
 
E. Samarbete med Statsvetenskaplig Tidskrift 
 
Samarbetet med Statsvetenskaplig Tidskrift fortsätter. Det samarbetsavtal mellan 
tidskriften och förbundet som tidigare upprättats reglerar följande områden: 
 

 Prenumerationspris, bland annat den rabatt om minst 25 procent som en person 
erhåller om institutionen/enheten där personen är anställd, är medlem i förbundet. 

 ”Förbundsavdelningen” (2–20 sidor) som förbundet disponerar kostnadsfritt i varje 
nummer och som administreras av förbundsredaktören. 

 Redaktionsrådet, som utgör tidskriftens ledning. 
 Avtalstid och regler för uppsägning. 

 
För vägledning i nomineringsarbetet till redaktionsrådet uppställdes följande 
kriterier gällande vad som krävs av en ledamot. 
 

 Personen ska vara beredd att aktivt delta i tidskriftens/redaktionsrådets arbete. 
 Personen ska ha hög vetenskaplig kompetens. 
 Personen ska vara lämplig för och ha viss erfarenhet av uppgiften. 

 
Därtill uppställdes följande kriterier beträffande gruppens sammansättning: 
 

 Redaktionsrådet ska uppvisa spridning vad gäller forskningsinriktningar. 
 Redaktionsrådet ska uppvisa geografisk spridning/spridning mellan lärosäten. 
 Redaktionsrådet ska ha könsmässig balans. 
 Redaktionsrådet ska ha åldersmässig balans. 

 
Styrelsen har tidigare förordat en mandatperiod på tre år som huvudregel, men har 
samtidigt framhållit att det vore värdefullt med viss kontinuitet i redaktionsrådet. 
Följande personer har suttit i redaktionsrådet 2014–2015: 
 

 Magnus Jerneck, Lunds universitet, redaktionssekreterare 
 Björn Badersten. Lunds universitet, biträdande redaktionssekreterare 
 Björn Östbring, Lunds universitet, litteraturredaktör 
 Magnus Erlandsson, Malmö högskola, förbundsredaktör 
 Karin Borevi, Södertörns högskola 
 Niklas Eklund, Umeå 
 Mikael Giljam, Göteborg 
 Mats Lindberg, Örebro 
 Carina Lundmark, Luleå 
 Ulf Mörkenstam, Stockholm 
 Elin Wihlborg, Linköping 
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Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa artikel i 
Statsvetenskaplig Tidskrift 
 
I enlighet med beslut vid årsmötet 2011 delas numera ett pris på 10 000 kr ut 
årligen för bästa artikel i Statsvetenskaplig Tidskrift. Priset ska ses som ett försök 
att uppmuntra till bibehållandet av en livlig och aktuell statsvetenskaplig 
diskussion på svenska. Huvudansvaret för nomineringsprocessen faller på 
redaktionsrådet för Statsvetenskaplig Tidskrift och slutgiltigt beslut fattas av 
Statsvetenskapliga förbundets styrelse. För information om årets pristagare, se 
nedan. 
 
Förbundets avdelning i Statsvetenskaplig Tidskrift 
 
Statsvetenskaplig förbundet förfogar över ett antal sidor i varje nummer av 
Statsvetenskaplig Tidskrift. Dessa förbundssidor har behandlat ämnen som 
statsvetarens roll i samhället, praktisk information om årsmötet, liksom rapporter 
från årsmöteskonferensen. 
 
Magnus Erlandsson utsågs till förbundsredaktör i december 2009 och ansvarar för 
förbundssidorna i Statsvetenskaplig Tidskrift. Hans uppdrag förnyades våren 2013 
för perioden till och med år 2015. 
 
F. Förbundets hemsida 
 
Förbundets hemsida finns på www.swepsa.org. På hemsidan finns information om 
förbundets arbete, dess sektioner och dess priser. Här finns också 
kontaktinformation till medlemsinstitutionerna, samt ett arkiv med äldre protokoll 
och årsmöteshandlingar. På hemsidan anslås löpande information om kommande 
konferenser och seminarier av bredare statsvetenskapligt intresse. Styrelsens 
strävan är att utveckla hemsidan att bli en nationell och internationell portal in till 
svensk statsvetenskap. Ansvaret för förbundets hemsida har legat på Per-Anders 
Svärd, förbundets sekreterare och kassör.  
 
G. Årsmötet och återmöteskonferensen i Lund 2014 
 
Under Statsvetenskapliga förbundets årsmöte och årsmöteskonferens i Lund 2014 
deltog 165 personer, varav 55 var från värdinstitutionen vid Lunds universitet. 
 
Keynote speaker den 8 oktober var Senior Lecturer Duncan McDonnell, Griffith 
University in Brisbane som talade under titeln ”Right-Wing populist parties in 
Europe: Here to stay?” Anförandet följdes av paneldebatt på temat ”Val och 
högerpopulistiska partier.” Deltagare: Ann-Cathrine Jungar, Södertörns högskola; 
Catarina Kinnvall Lunds universitet; Johannes Lindvall Lunds universitet; Duncan 
McDonnell; Anders Sannerstedt, Lunds universitet. 
 
Keynote speaker den 9 oktober var professor Lene Hansen, Köpenhamns 
universitet, som talade om ”Visual Securatization: Images, Emotion and 
Democracy. 
 
Följande arbetsgrupper var anmälda till konferensen.  
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Arbetsgrupp Ordförande Deltagare/uppsatser 
Förvaltnings- och 
policyanalys 1 

Maria Hedlund, Dalia 
Mukhtar Landgren, Mats 
Fred 

17/10 

Förvaltnings- och 
policyanalys 2, inkl. EU 
och välfärdspolitik 

Dalia Mukhtar 
Landgren, Moira 
Nelson, Maria Strömvik, 
Ylva Stubbergaard 

22/11 

Fred, Konflikt, genus Karin Aggestam, Annika 
Bergman Rosamond 

19/12 

Internationell Politisk 
ekonomi 

IPE Öresund Network 
Ben Rosamond, Catia 
Gregoratti, Erik 
Andersson, Hubert 
Buch- Hansen m fl  

16/8 

Miljöpolitik Annica Kronsell, Mikael 
Kylsäter 

19/12 

Politisk Psykologi och 
medborgarskapets gränser 
– naturalisering, 
integration och 
medlemskap 

Christian Fernandéz, 
Catarina Kinnvall 

16/14 

Politisk 
teori/Internationell 
politisk teori 

Jens Bartelson, Martin 
Hall, Ted Svensson, 
Björn Badersten, Björn 
Östbring 

18/8 

Politiska partier och 
politiskt beteende 

Hanna Bäck, Maria 
Solevid 

22/10 

Utrikespolitisk analys Douglas Brommesson  11/6 
 
H. Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa uppsats vid 
årsmöteskonferensen 2013 
 
Priset för bästa uppsats vid årsmöteskonferensen 2014 tilldelades Aksel Sundström 
vid Göteborgs universitet för uppsatsen ”Covenants with broken swords: 
Corruption and law enforcement in governance of the commons”. Den prisbelönta 
uppsatsen är en del av hans avhandlingsprojekt. Liksom föregående år delades 
prissumman ut som ett stipendium på 5 000 kr. Mer information om priset finns på 
Statsvetenskapliga förbundets hemsida. 
 
I. Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa artikel i 
Statsvetenskaplig Tidskrift 
 
Priset för bästa artikel i Statsvetenskaplig tidskrift tilldelades Karin Leijon och 
Christer Karlsson för artikeln ”Nationella domstolar som politiska aktörer – 
främjare av rättslig integration eller försvarare av nationella intressen?”, i 
Statsvetenskaplig Tidskrift, vol. 115, nr 1.  Prissumman uppgick liksom tidigare år 
till 10 000 kr som delades mellan författarna. Mer information om priset finns på 
Statsvetenskapliga förbundets hemsida. 
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J. Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa bok om svensk politik 
 
Årsmötet 2014 beslutade att instifta ett pris för bästa bok om svensk politik. Priset 
ska delas ut första gången vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2015, med 
målsättningen att därefter dela ut priset vart tredje år. Böcker som nomineras till 
första prisutdelningstillfället ska ha ett publikationsdatum inom perioden 2011–
2015. 
 
K. Internationellt samarbete 
 
Förbundet medverkar, genom sin styrelse eller medlemmar, i fyra internationella 
samarbetsorganisationer: Nopsa (Nordic Political Science Association), ECPR 
(European Consortium for Political Research), ECPSA (European Confederation of 
Political Science Associations) och Ipsa (International Political Science 
Association). 
 
 
L. Ekonomi 
 
Årets bokslut med kommentarer redovisas i separat bilaga (nr 3). 
 
 
För styrelsen, 
 
Stockholm, 1 oktober 2015 
 
 
Michele Micheletti  Per-Anders Svärd 
Ordförande   Sekreterare och kassör 
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3. BOKSLUT 2015-08-31  
 

 

Ingående balans 

2014-09-01 SEK 50 101,51 

RESULTATRÄKNING 2014-09-01 – 2015-08-31 

Intäkter 

Medlemsavgifter 109 500,00 

Övriga intäkter 12 000,00 

Summa intäkter 121 500,00 

Utgifter 

Ersättning förbundsredaktör 32 854,00 

Pris bästa artikel i Statsvetenskaplig Tidskrift 10 000,00 

Uppsatspris årsmöte  5 000,00 

Almedalen  22 540,00 

Medlemskap internationella organisationer 12 065,48 

Övriga kostnader 1 286,75 

Summa utgifter 83 746,23 

Årets resultat 37 753,77 

BALANSRÄKNING 2015-08-31 

Ingående kapital 50 101,51 

Utgående kapital 87 855,28 

Årets överskott 37 753,77 

87 855,28 87 855,28 

Utgående balans 

2015-08-31 SEK 87 855,28 

 
 
Stockholm, 21 september 2015 
 
 
 
Per-Anders Svärd 
Sekreterare och kassör 
Statsvetenskapliga förbundet 



STATSVE TE NS KAP LIGA F ÖRBUN DE T |  ÅRSM Ö TES H AND LIN GAR 2015  

11 
 

Kommentarer till bokslutet 
 
Intäkter 
Statsvetenskapliga förbundets intäkter består nästan uteslutande av 
medlemsavgifter från olika statsvetenskapliga institutioner och enheter runt om i 
landet. Om alla institutioner som får en faktura skickad till sig (19 stycken) betalar 
in den summa fakturan avser inbringar detta 85 000 SEK. Detta år uppgår 
intäkterna från institutionsmedlemmarna till hela 109 500 SEK. Av dessa intäkter 
avser 85 000 SEK medlemsavgifter för verksamhetsåret 2014–2015, medan 24 000 
SEK är sent inkomna medlemsavgifter från föregående år. Individuella 
medlemsavgifter står för 500 SEK av årets intäkter. 12 000 SEK har också 
inkommit från fyra medlemsinstitutioner för deras del i lokalkostnader under 
Statsvetardagen i Almedalen. Den totala summan intäkter för 2014–2015 uppgår 
till 121 500 SEK. 
 
Utgifter 
Budgetårets utgifter uppgår till totalt 83 746,23 SEK. Av dessa utgör 32 854 SEK 
arvode till förbundsredaktören för Statsvetenskaplig tidskrift. 10 000 SEK har 
utbetalats som pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig Tidskrift. 5000 SEK består 
av pris för bästa uppsats presenterad vid förbundets årsmöteskonferens i Lund 
2014. Medlemskap i internationella organisationer (Ipsa) bidrar med en kostnad på 
12 065,48 SEK. Förbundets arrangemang i Almedalen har kostat 22 540 SEK, 
varav 16 200 SEK använts till lokalhyra år 2015 och 6340 SEK till reseersättningar 
från 2104 som inte hann betalas ut under föregående räkenskapsår. Under övriga 
kostnader på 1 286,75 SEK sorterar löpande avgifter för förbundets plusgirokonto, 
samt utgifter för webhotell och domännamn för förbundets hemsida. 
 
Sammanfattning av förbundets ekonomi 
Räkenskapsåret 2014–2015 kännetecknas av ett överskott på 37 753.77 SEK. Detta 
överskott kan till största delen förklaras av att flera av förra årets medlemsavgifter 
bokförts under detta räkenskapsår. Dessutom har en handfull medlemsinstitutioner 
efter räkning av antalet anställda uppgraderats till en högre avgiftskategori. 
Resultatet representerar också en återhämtning av ekonomin efter förra årets stora 
utgifter för arrangemanget i Almedalen. Framför allt tack vare samarbete med 
enskilda medlemsinstitutioner kunde förbundets kostnader för årets medverkan i 
Almedalen sänkas till endast 4 200 SEK. 
 
 
Stockholm, 21 september 2015 
 
 
 
Per-Anders Svärd 
Sekreterare och kassör     
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4. Revisionsberättelse 
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5. Styrelsens förslag till årsmötet 
 
5A. Medlemsavgifter 
 
De nuvarande medlemsavgifterna i Statsvetenskapliga förbundet fastställdes år 2004 och 
har inte förändrats sedan dess. Samtidigt har det allmänna kostnadsläget höjts, vilket 
minskat de ekonomiska marginalerna.  
 
I dagsläget uppgår förbundets fasta kostnader (främst för medlemskap i internationella 
organisationer, uppsats- och artikelpriser, samt redaktörsarvode för förbundssidorna i 
Statsvetenskaplig Tidskrift) cirka 75 procent av de årliga intäkterna. Till detta skall läggas 
det bokpris som instiftades av det senaste årsmötet i Lund, samt den återkommande 
satsning på deltagande i politikerveckan i Almedalen som gjorts de senaste åren.  
 
Sammantaget gör detta det ekonomiska utrymmet för annan verksamhet mycket snävt. Till 
exempel saknas medel för åtminstone ett årligt möte med förbundets styrelse för att mer 
ingående diskutera och utveckla organisationens inriktning och verksamhet. Arvodet för 
förbundsredaktören som ansvarar för förbundssidorna i Statsvetenskaplig Tidskrift (5000 
kr per nummer) har heller inte höjts på länge. 
 
I dagsläget erlägger medlemsinstitutionerna en årlig avgift baserad på deras storlek. Med 
en höjning av institutionsmedlemmarnas avgifter om 20 procent skulle det förändrade 
kostnadsläget kunna mötas och ekonomiskt utrymme skapas för en mer flexibel 
verksamhet. 
 
Det föreliggande förslaget har arbetats fram av en styrelsetillsatt arbetsgrupp bestående av 
David Feltenius (styrelseledamot), Jonna Johansson (styrelseledamot), Ann-Catrin 
Kristianssen (styrelseledamot) och Per-Anders Svärd (sekreterare, sammankallande). 
 
Styrelsen föreslår 

att den årliga medlemsavgiften för institutionellt medlemskap i Statsvetenskapliga 
förbundet fastställs enligt följande, att gälla från och med avgiftsaviseringen 2016:  
 Små institutioner/enheter (färre än 10 anställda): 1 800 kr 
 Mellanstora institutioner/enheter (10–30 anställda): 4 200 kr  
 Stora institutioner/enheter (31–60 anställda): 7 200 kr 
 De största institutionerna/enheterna: (61 eller fler anställda): 10 800 kr 
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5B. Stadgerevision 
 
Årsmötet i Lund 2014 tog beslut om en översyn av förbundets stadgar. De gamla 
stadgarna är allmänt hållna samt anpassade för en lösare och mindre formell 
sammanslutning än förbundet egentligen är i dagsläget. Dessutom råder det några 
oklarheter angående vem som är medlem och vem som har rösträtt vid årsmötet 
och det saknas motionsrätt vid ”Förbundsmötet” (Årsmötet).  
 
Det står till exempel i de gamla stadgarna att ”medlemskap i förbundet tillkommer 
lärare, forskare samt doktorander och studerande på påbyggnadskursnivå i 
statskunskap samt andra med högre utbildning i statskunskap. Styrelsen äger 
bevilja medlemskap även för andra personer med särskilt intresse för 
statskunskapen”. Att medlemskap har i efterhand blivit både kollektivt och 
individuellt framgår inte i stadgarna. Förbundet har därför haft ett 
”demosproblem”. 
 
De gamla stadgarna fastslår vidare att ”samtliga medlemmar som erlagt årsavgift” 
har rösträtt men det framgår inte om vem som har rösträtt för förbundets kollektiva 
medlemmar (dvs. institutionerna). Det framgår inte heller om individuella 
medlemmars och institutionella medlemmars röster vägs lika. Eftersom de gamla 
stadgarna inte definierar medlemskap verkar de tillåta att styrelseledamöterna kan 
företräda de kollektiva medlemmarna. Om sådant är fallet skiljer sig inte årsmötet 
egentligen från ett styrelsemöte, förutom att de individuella medlemmarna också 
får rösta. Vi har därför även haft ett ”representationsproblem”.  
 
Dessutom saknas det en formell motionsrätt för kollektiva och individuella 
medlemmar i de befintliga stadgarna. Ytterligare problem är att det verkar ha 
införts en del policymässiga tillägg genom åren utom att de har införts in stadgarna. 
Även uppgiftsbeskrivningen har behövt en översyn. 
 
Ändringsförslaget har arbetats fram av en styrelsetillsatt arbetsgrupp bestående av 
Michele Micheletti (sammankallande), Joakim Johansson (styrelseledamot), Per 
Ola Öberg (tidigare ordförande). 
 
Styrelsen föreslår 
att Statsvetenskapliga förbundet stadgar ges följande lydelse: 
 
Statsvetenskapliga förbundets stadgar 
Statsvetenskapliga förbundet, instiftat den 23 april 1971 
(Senast ändrade den 14 oktober 2015) 
  
§1 Statsvetenskapliga förbundet är en sammanslutning av forskare, lärare, 

doktorander och studerande på avancerad nivå i statsvetenskap, samt av andra 
med högre utbildning i statsvetenskap eller med särskilt intresse för 
statsvetenskaplig analys. Inom förbundet finns ämnesmässigt specialiserade 
sektioner och nätverk inom det statsvetenskapliga arbetsfältet.  

 
§2 Förbundets uppgift är 
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a) att fortlöpande initiera och uppmuntra en kritisk analys av 
statsvetenskapens verksamhet inom forskning och utbildning samt av ämnet 
statsvetenskaps roll och uppgift i samhället, 

b) att tillvarata information om statsvetenskapen och den statsvetenskapliga 
forskningen, 

c) att informera om statsvetenskapen och den statsvetenskapliga forskningen, 
d) att på olika sätt främja kontakter och samarbete mellan statsvetare från olika 

institutioner inom och utanför landet samt 
e) att företräda den svenska statsvetenskapen i internationellt och nordiskt 

samarbete. 
 
§3 Medlem i förbundet är den som individuellt betalat medlemsavgiften eller den 

som är anställd vid en statsvetenskaplig institution eller enhet som betalt den 
kollektiva medlemsavgift som förbundsmötet fastställt. 

 
§4 Alla medlemmar i föreningen har rätt att lämna in motioner till föreningens 

årsmöte. Motionerna ska ha inkommit till styrelsen minst sex veckor före 
årsmötet.  

 
§5 Förbundets verksamhet utövas av allmänt förbundsmöte och av styrelsen.  
 
§6 Förbundsmötet, som är förbundets högsta beslutande organ, sammanträder 

årligen. Vid förbundsmötet har samtliga medlemmar yttrande- och rösträtt. 
Därvid skall följande förekomma: 
a) behandling av styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om 

ansvarsfrihet för styrelsen, 
b) fastställande av årsavgift till förbundet,  
c) val av styrelse och av två revisorer för förbundet,  
d) val av ort för nästkommande årsmöte samt 
e) behandling av styrelseförslag och inkomna motioner 

 
§7 Styrelsen består av ordförande, en ledamot eller ledamöter som är sekreterare 

och kassaförvaltare samt ytterligare minst tio ledamöter. Styrelsen fördelar 
arbetet inom sig och kan utse vice ordförande och/eller ledamöter med andra 
särskilda uppdrag. 

 
§8 Styrelsen har till uppgift att sköta förbundets löpande verksamhet och därvid 

särskilt ansvara för  
a) att främja kontakter mellan svenska statsvetare och statsvetare i andra 

länder,  
b) att främja kontakter mellan lärare och forskare i statsvetenskap vid de olika 

lärosätena,  
c) att verka för tvärvetenskapliga kontakter mellan statsvetenskap och andra 

ämnen,  
d) att verka för kontakter mellan statsvetare och det omgivande samhället  

 
§9 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av förbundsmötet. 
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5C. Årsmötet 2016 
 
Styrelsen föreslår 
att Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2016 ska hållas vid Uppsala universitet. 


