
STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET   2009-05-19 
 
 
 
Protokoll avseende styrelsesammanträde (över internet) tisdagen den 19 maj 2009 
 
Närvarande:  
Hans Agné, Stockholm (närvarande t o m punkt 11) 
Björn Badersten (sekreterare/kassör), Lund 
Magnus Hagevi, Växjö 
Magnus Jerneck (ordförande), Lund  
Lily Lanefeldt, doktorandrepresentant 
Anders Lidström, Umeå 
Susan Marton, Karlstad  
Carl Rova, Luleå 
Pauline Stoltz, Malmö (närvarande fr o m punkt 5 t o m punkt 11) 
PerOla Öberg (vice ordförande), Uppsala  
 
Frånvarande:  
Gregg Bucken-Knapp, Högskolan Väst 
Adolphe Lawson, Södertörn 
Cecilia Malmström (allmänrepresentant) 
Jan Olsson, Örebro 
Marika Sanne (allmänrepresentant) 
Helena Stensöta, Göteborg 
Marie-Louise von Bergmann Winberg, Mittuniversitetet 
Elin Wihlborg, Linköping 
 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Magnus Jerneck förklarar mötet öppnat. 

 
2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 
 

3. Val av mötessekreterare 
Björn Badersten utses till mötessekreterare. 

 
4. Val av justeringsperson 

Susan Marton utses till justeringsperson. 
 

5. Föregående mötes protokoll 
Protokollet antas med anmärkningen att Magnus Hagevi, Växjö universitet, var 
närvarande från punkt 7. 
 

6. Jämställdhetsgruppen informerar 
Jämställdhetsgruppen har ambitionen att under sommaren skicka ut den tidigare 
behandlade skrivelsen/förfrågan, ”Små informella steg i karriären”, till 
jämställdhetskommittéer eller motsvarande vid landets statsvetenskapliga miljöer.  
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7. Rapport från NOPSA:s styrelsemöte 
Per-Ola Öberg rapporterade från NOPSA:s styrelsemöte. En representant från varje 
nordiskt land deltog vid mötet. På mötet behandlas bl a en rad ekonomiska frågor och 
det senaste samnordiska NOPSA-mötet i Tromsö. Tromsömötet gav ett ekonomiskt 
överskott om 60 0000 kronor, som tillfördes NOPSA.  
 
NOPSA håller samnordiska möten vart tredje år, och nästa möte hålls i Vasa, Finland, 
9-12 augusti, 2011. Uppgifter om procedurer för mötet finns tillgängliga på NOPSA:s 
hemsida. ”Call for workshops” går ut i april 2010. Under hösten 2010 fattar så 
styrelsen beslut om vilka arbetsgrupper som ska accepteras. Styrelsen räknar med ca 
25 arbetsgrupper. Antalet begränsas av tillgängliga lokaler. Styrelsen betonade vikten 
av att deltagarna bidrar till arbetsgrupperna under hela sessionen och inte endast vid 
det tillfälle då deras egen uppsats behandlas. Som huvudregel gäller att uppsatser ska 
vara skrivna på danska, norska eller svenska. Engelska gäller som andraspråk, men 
avser man skriva på engelska ska det anmälas i förväg.  
 
NOPSA:s styrelse diskuterade även NOPSA:s hemsida www.NOPSA.org, varvid 
vikten av att ”säkra” namnet betonades. Vidare enades styrelsen om att föreslå Kia 
Lindroos som nordisk representant i IPSA:s Executive Committee (se vidare punkt 8) 
samt att verka för en samordnad nordisk mobilisering vad gäller omröstningen. 
Styrelsen diskuterade också Scandinavian Political Studies, som i allmänhet anses 
fungera bra. Öberg lovar distribuera länken till tidskriftens hemsida till SWEPSAs 
styrelsemedlemmar. 
 
Därutöver behandlade NOPSA:s styrelse Bo Rothsteins skrivelse om ”språkfrågor” i 
internationella tidskrifter. Styrelsen ställde sig tveksam till förslaget och valde att inte 
gå vidare. Öberg, som representant för både förbundet och NOPSA, rapporterar till Bo 
Rothstein om utfallet. 
 
Öberg rapporterade också att Norden lyckats behålla två platser i ECPR:s Executive 
Committee, vilket är glädjande. Professor Lauri Karvonen försökte mobilsera svenska 
statsvetenskapliga institutioner i omröstningsförfarandet vid det senaste ECPR-mötet, 
men utfallet var dåligt. Det var mycket få svenska representanter på plats vid 
omröstningen. En bättre mobilisering skulle här ha varit önskvärt. Valet av bl a 
professor Jonas Tallberg som nordisk representant var dock odramatiskt, delvis till 
följd av att det i år var färre nominerade till exekutivkommittén än vad det finns 
platser. 
 
I samband med Öbergs rapportering diskuterade styrelsen frågan om vem som 
egentligen för bok över svensk och nordisk representation i de internationella 
statsvetarsammanslutningarna och hur nomineringsprocessen kvalitetssäkras. 
Styrelsen beslöt att be Lauri Karvonen att skicka en aktuell lista, som sedan läggs ut 
och hålls aktuell på förbundets hemsida. 
 

8. Nordisk representation i IPSA:s Executive Committee  
Som Öberg rapporterade under punkt 7 så har NOPSA:s styrelse enats om att 
nominera Kia Lindroos som nordisk representant i IPSA:s Executive Committee. 
IPSA:s möte, då den nya exekutivkommittén utses, hålls 12-16 juli i Santiago, Chile. 
Två delegater från varje land har möjlighet att vara med och rösta. De svenska 
delegaterna ska utses av förbundet, och det bedöms som viktigt att vi har svenska 
representanter på plats. Sannolikt kan Daniel Tarschys representera Sverige. 
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Eventuellt kan även Magnus Jerneck tänka sig att åka som svensk representant och 
därtill som representant för förbundet. Styrelsen ger Jerneck fria händer att agera i 
frågan. 

 
9. Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2009 i Örebro – lägesrapport och 

nomineringsförfarande, förbundets uppsatspris 
Enligt rapport från Jan Olsson flyter årsmötesförberedelserna i Örebro på bra. 
Information om årsmötet finns på en särskild hemsida, till vilken det finns en länk på 
förbundets hemsida. 
 
Styrelsen diskuterade frågan om när nomineringar till förbundets uppsatspris, som 
delas ut på årsmötet, bör ske. För få uppsatser nominerades vid det senaste årsmötet i 
Uppsala, bl a till följd av att deadline låg för tidigt. Ett förslag förs fram om 1 oktober 
som sista datum för nominering. Därutöver diskuterades frågan om vilka principer 
som ska gälla för representation i kommittén. En viss geografisk spridning är 
önskvärd, men också ämnesmässig bredd och variation i ålder. Tänkbara namn är 
Magnus Jerneck, Lily Lanefelt och Helena Stensöta, plus någon representant från 
Örebro. Magnus Jerneck får i uppdrag att kontakta Örebro i ärendet. 

 
10. Förbundets ekonomi 

Förbundets ekonomi är fortsatt stabil. Per 2009-05-06 har förbundet 87 976,20 kr 
innestående på sitt plusgirokonto. Under juni månad kommer en faktura för 
medlemsavgift för verksamhetsåret 2009/2010 att skickas ut till samtliga 
institutionsmedlemmar. 
 
Förbundet har i början av maj deklarerat för verksamhetsåret 2007/2008. 

 
11. Förfrågan om bidrag till förbundets sektion ”Svenska nätverket i politisk teori” 

Björn Badersten väckte frågan om förbundet på något sätt kan tänka sig att bidra till 
att finansiera den verksamhet som bedrivs inom ramen för förbundets olika sektioner, 
t ex i form av bidrag till den årliga konferens som hålls av ”Svenska nätverket i 
politisk teori”. Styrelsen ställde sig i dagsläget tveksam till sådan finansiering, då 
förbundets resurser primärt är avsedda för att hålla den centrala verksamheten igång. 
Förbundet skulle dock kunna fungera som stöd och samordnare vid ansökan till 
externa forskningsfinansiärer om finansiering av den typen av nätverksaktiviteter. I 
övrigt uppmanas till självfinansiering. 

 
12. Ny medlem i förbundet – Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet 

Förfrågan om medlemskap i Statsvetenskapliga förbundet har inkommit från 
Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Styrelsen välkomnar 
Förvaltningshögskolan som medlem och föreslår en medlemsavgift om 6 000 kr enligt 
gängse avgiftstrappa. 

 
13. Nominering av bidrag till World Political Science Review 

Styrelsen föreslår att Statsvetenskaplig tidskrift och det till tidskriften knutna 
redaktionsrådet tar på sig ansvaret för att nominera svenska bidrag till World Political 

Science Review, en internationell tidskrift som publicerar engelska översättningar av 
artiklar författade på nationella språk. Urvalet bör primärt ske ifrån de artiklar som 
publicerats i tidskriften. 
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14. Övriga meddelanden 
Arbetet med en jubileumsskrift i samband med Statsvetenskapliga förbundets 40-
årsjubileum fortsätter. Magnus Jerneck har varit i kontakt med ett betydande antal 
svenska statsvetare som sagt sig vara villiga att bidra med korta texter (10-15 sidor) 
om svensk statsvetenskap i olika avseenden. 

 
15. Övrigt 

Inget övrigt behandlades. 
 
16. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 3 september, kl 10.00. 
 

 
 
 

Vid protokollet: 
 
 
 

Björn Badersten 
 
 
 

Justeras: 
 
 
 
Magnus Jerneck     Susan Marton 

 


