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Närvarande via datorlänk: 

Anders Lidström, Umeå 

Björn Badersten, Lund 

Jonna Johansson, Halmstad 

Simon Matti, Luleå 

Carl Dahlström, Göteborg 

Elin Whilborg, Linköping 

Peteris Timofejevs Henriksson, doktorandrepresentant 

Daniel Wohlgemuth, Ungdomsstyrelsen 

Malin Stegmann McCallion, Karlstad 

Paulina Stoltz, Malmö 

PeO Öberg, Uppsala 

Marianne Danielsson, Uppsala 

 

1. Mötets öppnande 
 Mötet öppnas av ordförande Per-Ola Öberg 

2. Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställs 

3. Mötessekreterare 
 Marianne Danielsson väljs till mötessekreterare 

4. Justeringsperson 
 Malin Stegmann McCallion väljs att justera protokollet 

5. Presentation av nya styrelsen 
 Närvarande ledamöter i nya styrelsen presenterar kort sig själva 

6. Styrelsens uppgifter 
a) Statsvetenskaplig tidskrift  
b) Årsmötet 
c) Jämställdhetsarbetet 
d) Representation (NOPSA, ECPSA, ECPR) 

PeO informerar om styrelsens uppgifter, med bistånd från Björn Badersten i egenskap av bitr. 
redaktionssekreterare för Statsvetenskaplig tidskrift, och representant för jämställdhetsgruppen. 
Årsmötet och tidskriftens utveckling diskuterades (vissa diskussionsanteckningar se bilaga). 

Styrelsens medlemmar får i uppdrag att, var och en, efterhöra hur respektive institution ställer sig till 
institutionsprenumerationer på Statsvetenskaplig tidskrift. Det skulle i praktiken ordnas så att 



prenumerationen knöts till medlemskap i Statsvetenskapliga förbundet, och att förbundsavgiften höjs 
med ca 50% för att klara detta. Var och en som arbetar på en institution ansluten till Statsvetenskapliga 
förbundet skulle då få ett eget pappersexemplar av tidskriften. Institutionernas inställning till förslaget 
meddelas direkt till Björn, eller på nästa styrelsemöte. 

Beslut om jämställdhetsgruppens sammansättning fattas nästa möte. Styrelsen medlemmar får i 
uppdrag att tänka igenom ifall de själva vill ingå i en jämställdhetsgrupp. Det finns också möjlighet att 
föreslå andra än styrelseledamöter. 

7. Metodinternatet och andra samarbeten mellan institutioner och enheter 

Frågan om vilken institution som bör ansvara för nästa internat diskuterades. Stockholm, Växsjö och 
Karlstad nämndes, men eftersom varken Växsjös eller Stockholms representanter närvarade sköts 
frågan till nästa möte. 

Beslutas att, i samband med att webbredaktörskapet flyttas (se nedan), också ge den nya 
webbredaktören i uppdrag att föreslå lösningar för hur forskarutbildningskurser kan synliggöras på 
hemsidan, så att doktorander kan få överblick över utbudet på andra institutioner.  

8. Föregående mötesprotokoll  

Godkändes och lades till handlingarna 

9. Årsmötesprotokollet 

Godkändes och lades till handlingarna 

10. Förbundets ekonomi 

Redovisades av avgående kassör Björn Badersten. Ekonomin är stabil och god. Förbundet har ca 
100 000 kr när årets planerade utgifter är betalda. 

11. Webben och webbredaktören 

Beslutades att flytta hemsidan och ansvaret för hemsidan till Uppsala. Beslutades att PeO förhandlar 
fram en lösning med Susanna Hammerlev Jörgensen, mot en ersättning som understiger den som 
föregående redaktör haft (som bedöms vara för hög i förhållande till arbetsbördan). Ersättning till ny 
webbredaktör inte bör överstiga 5000kr/år, men PeO ges viss förhandlingsmarginal därutöver. 

12. Förbundsredaktör 

Beslutades att i första hand ta fasta på Åsa Casula Vifells skriftliga hälsning att hon ska tänka över om 
hon kan ta uppdraget själv, alternativt nog kan hitta någon annan bra kandidat vid Stockholms 
universitet. 

Beslutades att i andra hand skicka ut en bredare förfrågan, där flera styrelseledamöter får i uppdrag att 
med hjälp av en mer specificerad beskrivning av uppdragets art, hitta lämplig kandidat. 

13. Svensk representation vid ECPSA:s möte i 22-23/1 

Beslutades att PeO åker dit. Eftersom informationen om mötets innehåll ännu är lite oklart gavs PeO 
likväl frihet att på grundval av ev ytterligare information också besluta att förbundets/hans närvaro inte 
är nödvändig. 



14. Meddelanden 

Malin Stegmann McCallion meddelar att Karlstad vid årsskiftet övertar ansvaret för Scandinavian 
Politics Specialist Group (Political Studies Association, baserad i Storbritannien) och att Lee Miles tar 
över redaktörskapet för Cooperation and Conflict. 

Daniel Wohlgemuth meddelar från sin horisont vid Ungdomsstyrelsen att statsvetenskaplig kompetens 
skattas högt till exempel vid anställningar, men att det är svårt att hitta statsvetenskaplig forskning om 
ungdomsfrågor.  

 
15. Övrigt 

Inga övriga frågor. 

16. Nästa möte 

Förhoppningsvis i december. Beslutades att avvakta med att föreslå datum, för att kunna se till att 
beslut om förbundsredaktör kan fattas vid detta möte. 

 
17. Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Marianne Danielsson 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Malin Stegmann McCallion 



 

Bilagt: 

Information och diskussion under punkt 6 & 7 

PeO informerar om förbundets relation till Statsvetenskaplig tidskrift. Björn, som är biträdande 
redaktör för tidskriften, meddelar bl a att redaktionen kommit till rätta med de redaktionella problem 
som bidragit till fördröjd produktion, medan vissa problem med långsamhet i själva distributionen 
fortfarande kvarstår, beroende på avtal med tryckeri och distributör. Dessutom meddelas att 
elektronisk publicering av tidskriften diskuteras, liksom att möjligheten att anknyta tidskriften till 
SSCI. Björn meddelar att tidskriftsredaktionen och Fahlbäckska stiftelsen vill veta om landets 
institutioner är intresserade av institutionsprenumerationer på tidskriften. 

PeO informerar att nästa årsmöte ska vara i Göteborg och att det sammanfaller med att förbundet fyller 
40 år. Styrelsens uppgift i samband med årsmötet är att var och en på hemmaplan verka för att så 
många som möjligt åker dit.  

Önskemål inför årsmötet som diskuterades: Björn Badersten meddelar att Statsvetenskaplig tidskrift 
gärna vill få möjlighet att under årsmötet arrangera en ”happening” kring publiceringen av förbundets 
jubileumsskrift, och att stiftelsen kan bidra med pengar för det. PeO anmälde att styrelsen gärna vill ha 
utrymme i programmet för styrelsemöte. PeO meddelar att det finns ekonomiskt utrymme för 
förbundet att stödja ev initiativ från G-borg i samband med årsmötet/40-årsfirandet, varför sådana 
förslag från G-borg välkomnas. Elin efterfrågade tydliga gruppscheman på webben. Frågan om 
kontinuitet i eller rörlighet mellan grupperna skulle uppmuntras, liksom frågan om öppna eller mer 
specialiserade grupper är att föredra diskuterades.  

Björn Badresten meddelade att jämställdhetsgruppen i styrelsen har bedrivit arbete med att kartlägga 
de små informella stegen i karriären, att bara en av de förutvarande medlemmarna i gruppen finns kvar 
i styrelsen och att den alltså behöver förstärkning. Det har varit brukligt att förbundet skjutit till medel 
för t ex kartläggningsprojekt. 

Beträffande förbundets representationsuppdrag informerades att Elin och Peo är valda representanter i 
NOPSA, och att omval inte är aktuellt under denna styrelseperiod. Jonas Tallsjö är representant i 
ECPR, och omval av svensk representant är inte aktuellt heller där. Förbundet är inte medlem i 
ECPSA, en konfederation av statsvetenskapliga förbund, men bevakar dess arbete. 

Metodsamarbetet i form av doktorandinternat diskuterades. Ett problem att få till ett samarbete där 
doktorander från G-borg kan delta har på senare år varit att man där lagt om sin metodundervisning. 
Inlägg uttryckte en ambition att fortsätta samarbetet, och värdet att bevara internatet som ett forum för 
att diskutera metodpapper snarare än vanliga avhandlingsutkast. 

 


