Statsvetenskapliga förbundet
Härmed kallas anställda vid Statsvetenskapliga förbundets
medlemsinstitutioner samt individuella medlemmar till förbundsmöte
torsdagen den 29 september, 2022, kl. 16.30-18.00, på Örebro
universitetscampus. Förbundsmötet hålls i anslutning till årsmötet 28-30
september.
Medföljande handlingar:
1.
2.
3.
4.
5.

Förslag till dagordning för förbundsmötet 2022
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021–2022
Bokslut för räkenskapsåret 2021-09-01 – 2022-08-31
Revisionsberättelse
Förslag till styrelse och andra förtroendeposter för Statsvetenskapliga
förbundet 2022-23
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1. Förslag till dagordning för Statsvetenskapliga förbundets
förbundsmöte 2022
Tid: torsdag, 29 september 2022, kl. 16.30-18.00. Plats: Örebro universitet
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 vid Mittuniversitet 2021
7. Verksamhetsberättelse 2021–2022 (se del 2 i handlingarna)
8. Bokslut 2021–2022 (se del 3)
9. Revisionsberättelse 2021–2022 (se del 4)
10. Styrelsens ansvarsfrihet
11. Val av styrelseledamöter 2022–2023 (se valberedningens förslag)
12. Val av revisorer 2022–2023 (se valberedningens förslag)
13. Val av valberedning 2022–2023 (se valberedningens förslag)
14. Rapport från Statsvetenskaplig Tidskrifts redaktionsråd
15. Behandling av motioner
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande
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2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021-2022
Förbundets ändamål, styrelse och medlemmar
Enligt stadgarna är statsvetenskapliga förbundet 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
ämnesmässigt specialiserade sektioner och nätverk inom det
statsvetenskapliga arbetsfältet. Förbundets uppgift är att fortlöpande initiera
och uppmuntra en kritisk analys av statsvetenskapens verksamhet inom
forskning och utbildning samt av ämnet statsvetenskaps roll och uppgift i
samhället; att tillvarata information om statsvetenskapen och den
statsvetenskapliga forskningen; att informera om statsvetenskapen och den
statsvetenskapliga forskningen; att på olika sätt främja kontakter och
samarbete mellan statsvetare från olika institutioner inom och utanför landet,
samt att företräda den svenska statsvetenskapen i internationellt och nordiskt
samarbete.
Förbundets styrelse
1. Enligt tidigare årsmötesbeslut (årsmötesprotokoll 2004, 12 §) ska
styrelsen bestå av:
• en ordförande
• en företrädare per universitet/högskola som har fast professur i
ämnet eller som har en 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 ska råda i styrelsen
Utifrån dessa principer valdes vid årsmötet 2021 följande styrelse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Douglas Brommesson (Linnéuniversitetet), ordförande
Johanna Jormfeldt (Linnéuniversitetet), sekreterare och kassör
Martin Karlsson (Örebro universitet)
David Olsson (Karlstads universitet)
Mariana Gustafsson (Linköpings universitet)
Niklas Bolin (Mittuniversitetet)
Anna Bendz (Göteborgs universitet)
Sara Svensson (Halmstad högskola)
Charlotta Söderberg (Luleå tekniska universitet)
Anna Michalski (Uppsala universitet)
Dalia Mukhtar-Landgren (Lunds universitet)
Therese Bjärstig (Umeå universitet)
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•
•
•
•
•
•
•

Ulrika Mörth (Stockholms universitet)
Jörgen Ödalen (Mälardalens universitet)
Patrik Hall (Malmö universitet)
Ann-Catherine Jungar (Södertörns högskola)
Kjell Engelbrekt (Försvarshögskolan)
Thomas Larue, fil dr från Umeå universitet och sekretariatschef för
utvärderings- och forskningssekretariatet i riksdagen
(allmänrepresentant)
Tove Dannestam, fil dr från Lunds och chef för Omvärld och
samverkan på Myndigheten för tillgängliga medier
(allmänrepresentant)

Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra sammanträden, alla via Zoom
(19 november 2021, 4 mars 2022, 20 maj 2022 och 26 augusti 2022). Allt
arbete har skett ideellt.
Medlemskap i Statsvetenskapliga förbundet
Medlemmar i Statsvetenskapliga förbundet är alla statsvetenskapliga
institutioner och enheter 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
förbundsmötet och det årsmöte som anordnas i samband med detta, samt har
rabatterat prenumerationspris på Statsvetenskaplig Tidskrift.
Totalt finns idag 19 statsvetenskapliga institutioner/enheter i landet. De
statsvetenskapliga institutionerna/enheterna innefattar tillsammans över 600
personer.
Efter beslut vid 2015 års årsmöte fastställs medlemsavgiften årligen av
förbundsmötet. Avgiftsstegen under 2022 ser ut som följer:
•
•
•
•

Liten institution/enhet (upp till 10 anställda): 1 800 kr
Mellanstor institution/enhet (11–30 anställda): 4 200 kr
Stor institution (31–60 anställda): 7 200 kr
De största institutionerna (över 60 anställda): 10 800 kr
Medlemsavgiften för individuella medlemmar uppgår till 200 kr.
Vid utgången av räkenskapsåret (2022-08-31) hade följande
institutioner betalat medlemsavgiften för verksamhetsåret 2022-2023:
Stockholms universitet (10 800 kr)
Göteborgs universitet (10 800 kr)
Lunds universitet (10 800 kr)
Uppsala universitet (10 800 kr)
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Umeå universitet (7 200 kr)
Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet (4 200 kr)
Södertörns högskola (4 200 kr)
Linnéuniversitetet (4 200 kr)
Försvarshögskolan (4 200 kr)
Högskolan Dalarna (4 200 kr)
Karlstad universitet (4 200 kr)
Örebro universitet (4 200 kr)
Mittuniversitetet (4 200 kr)
Malmö universitet (4 200 kr)
Luleå tekniska universitet (4 200 kr)
Högskolan Väst (1 800 kr)
Mälardalens universitet (1 800 kr)
Högskolan i Halmstad (1 800 kr)
På grund av en feladressering i faktureringen har medlemsavgiften
från Linköpings medlemsavgift (4 200 kr) försenats men beräknas
inkomma i september 2022.
Förbundets verksamhet
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. Ansvaret för förbundets hemsida har
legat på förbundets sekreterare/kassör Johanna Jormfeldt.
Vetenskapsrådets pilotutvärdering av statsvetenskap
Statsvetenskapliga förbundets styrelse för verksamhetsåret 2020–2021
reagerade kritiskt på den pilotutvärdering som Vetenskapsrådet genomförde
2020-2021. Styrelsens synpunkter formulerades i en skrivelse som skickades
till Vetenskapsrådet. Under verksamhetsåret 2021-2022 har Vetenskapsrådet
kallat till två uppföljningsmöten där flera av Statsvetenskapliga förbundets
medlemsinstitutioner funnits representerade. Såväl förbundets ordförande
Douglas Brommesson som den tidigare ordföranden Patrik Hall har
medverkat vid mötena och då följt upp de synpunkter som den föregående
styrelsen formulerade. Intrycket från mötena är att Vetenskapsrådet har
hörsammat synpunkterna i en betydande utsträckning och att
Vetenskapsrådet ser pilotutvärderingen just som en pilotutvärdering och att
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utvärderingsmodellen kommer att omarbetas inför kommande utvärderingar
av andra vetenskapsområden.
Statsvetardagen i Almedalen 2022
Sommaren 2022 kunde Almedalsveckan återigen arrangeras i Visby, efter
uppehåll under pandemiåren. Detta möjliggjorde att också statsvetardagen i
Almedalen kunde arrangeras. Liksom under flera tidigare år ansvarade Jonas
Hinnfors från Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet för
arrangemanget. Arrangemanget rymde sex olika seminarier, med ett
efterföljande mingel. De sex seminarierna var:
•
•

•
•

•
•

Val och opinion inför valet 2022 – Ansvariga/deltagande Henrik
Ekengren-Oscarsson och Johan Martinsson, båda Göteborgs
universitet
”Att älska den man kan få. Januariavtalet och svensk demokrati i
förändring” (baserat på bok med samma namn)
Ansvariga/deltagande: Cecilia Garme, Ulf Bjereld, Jonas Hinnfors, de
båda senare från Göteborgs universitet
Liberal nationalism? Ansvariga/deltagande: Clara Sandelind, Håkan
Boström, Andreas Johansson-Heinö
Svensk säkerhetspolitik i ljuset av Ukrainakriget (baserat på
specialnummer av Statsvetenskaplig tidskrift). Ansvariga/deltagande:
Malena Britz, Magnus Christiansson, Jenny Madestam, samtliga från
Försvarshögskolan
Ukraina som politiskt system. Ansvariga/deltagande: Thomas
Sedelius, Högskolan Dalarna, Bo Petersson, Malmö Universitet,
Eleonora Narvselius, Lund Universitet
Makten över historien. Ansvariga/deltagande: Mikael Nilsson, Martin
Rynosson
Samarbete med Statsvetenskaplig tidskrift

Statsvetenskapliga förbundet har sedan 2005 haft ett avtal med
Statsvetenskaplig tidskrift som reglerar relationerna mellan parterna. Avtalet
reglerar prenumerationspris, förekomsten av en förbundsavdelning i
tidskriften, att en särskild förbundsredaktör skall finnas, samt förekomsten av
ett redaktionsråd. Utöver detta regleras också avtalstid och villkor för
uppsägning.
Förbundets ledamöter i redaktionsrådet skall vara minst fem och högst tio,
och skall utses för en mandatperiod om tre år. Den av förbundet utsedda
förbundsredaktören ingår också i redaktionsrådet. Avtalet började gälla den 1
januari 2016, i första hand till 31 december 2019. Då avtalet inte sagts upp
förlängdes det automatiskt med ytterligare en fyraårsperiod, nu fram till 31
december 2023.
Sedan tidigare har ett antal principer fungerat vägledande i
nomineringsarbetet till redaktionsrådet. Följande kriterier anger vad som
krävs av en ledamot:
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•
•
•

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

Därtill uppställdes följande kriterier beträffande gruppens sammansättning:
•
•
•
•

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

Följande personer ingår i redaktionsrådet:
•
•
•
•
•

Magnus Jerneck, Lunds universitet, redaktionssekreterare och
ansvarig utgivare.
Björn Badersten. Lunds universitet, biträdande redaktionssekreterare.
Björn Östbring, Lunds universitet, redaktör för litteraturgranskningar
och webbredaktör.
Katarina Roos, Umeå universitet, redaktör för förbundssidorna
Joshua Alvarez, teknisk redaktör

Därutöver ingår följande ledamöter som utsågs av förbundsmötet 2019, för
mandatperioden 2019–2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ann-Marie Ekengren, Göteborgs universitet
Susanne Wallman-Lundåsen, Mittuniversitetet
Edvard Deverell, Försvarshögskolan
Karl Loxbo, Linnéuniversitetet
Katarina Barrling, Uppsala universitet
Rolf Hugosson, Umeå universitet
Mats Lindberg, Örebro universitet
Charlotta Söderberg, Luleå tekniska universitet
Ulf Mörkenstam, Stockholms universitet
Elin Wihlborg, Linköpings universitet
Peter Strandbrink, Södertörns högskola

Då inget nytt redaktionsråd valdes 2021 kvarstod det valda redaktionsrådet
till 2022.
Förbundets avdelning i Statsvetenskaplig tidskrift
Statsvetenskapliga förbundet förfogar över ett antal sidor i varje nummer av
Statsvetenskaplig tidskrift. Dessa förbundssidor behandlar ämnen som
statsvetarens roll i samhället, praktisk information om årsmötet, rapporter
från årsmöteskonferensen med mera. Förbundsredaktör från och med 2018 är
Katarina Roos från Umeå universitet. Katarina är adjungerad ledamot i
förbundets styrelse, vilket ger goda möjligheter till dialog om angelägna
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teman, både inom ramen för förbundets styrelse och mellan förbundet och
Statsvetenskaplig tidskrift. På detta sätt kan styrelsen ge inspel till Katarina,
som i sin tur har möjlighet att utbyta idéer med kollegor i styrelsen. I sin
redaktörsroll har dock Katarina det fulla ansvaret för textens innehåll och
utformning.
Formatet är på 2–8 sidor per nummer med en lättillgänglig ton kring
statsvetenskapligt relevanta spörsmål. Under verksamhetsåret har
förbundssidorna behandlat teman som förbundets årsmöte, öppen tillgång till
publikationer och forskningsdata, samt Vetenskapsrådets pilotutvärdering av
svensk statsvetenskap.
Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa artikel i
Statsvetenskaplig tidskrift
Efter beslut av årsmötet 2011 utdelas ett årligt pris om 10 000 kr 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, men slutgiltigt beslut fattas av
Statsvetenskapliga förbundets styrelse. Mer information om priset finns på
förbundets hemsida. 2022 års pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig
tidskrift 2021 tilldelades Magnus Ekengren, Alina Engström och Mark
Rhinard för artikeln ”Coronapandemin – en smygande kris vintern 2020”,
publicerad i Statsvetenskaplig tidskrift nr 5 2021.
Styrelsens motivering: För en omdömesgill, välgrundad och principiellt
hållen kritik av politiskt beslutsfattande under en av samtidens stora
samhällskriser.
Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa uppsats av yngre
forskare
Statsvetenskapliga förbundets styrelse beslutade 2007 att inrätta ett
uppsatspris for yngre forskare. Priset på 5000 kronor ges till den bästa
uppsatsen bland dem som presenterats i någon av arbetsgrupperna vid
förbundets årsmöte. Information om pristagaren meddelas offentligt i
samband med nästkommande årsmötes middag. Utöver prissumman på 5000
kr erbjuder förbundet pristagaren ett bidrag på upp till 3 000 kr for att delta i
nästkommande årsmöte och årsmötets uppmärksammande av uppsatspriset.
Styrelsen utser priskommitté. 2021 års uppsatspris till yngre forskare gick till
Daniel Fjellborg, Luleå tekniska universitet, för uppsatsen Banging on closed
doors or beating the drum? Social movements’ interpretations of
opportunities in legal appeal processes.
Styrelsens motivering: Med utgångspunkt i ett intresseväckande empiriskt
fenomen och med solid förankring i etablerade teoretiska
förklaringsmodeller lyfter uppsatsen på ett mycket förtjänstfullt sätt upp nya
förklaringar till varför sociala rörelser engagerar sig i juridiska processer,
trots deras högst begränsade chanser till framgång.
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I priskommittén ingick Douglas Brommesson, Niklas Bohlin och Jörgen
Ödalen.
Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa bok om svensk
politik
Årsmötet 2014 beslutade att instifta ett pris för bästa bok om svensk politik.
Priset delades första gången ut vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte
2015. Vid årsmötet i Malmö 2018 delades priset ut en andra gång och avsåg
böcker med publikationsdatum inom perioden 2014–2018. Priset delades inte
ut 2021, därför har styrelsen under året utsett pristagare för perioden 2018–
2022. Styrelsen beslutade att tilldela priset för bästa bok om svensk politik
mellan åren 2018-2022 till Jenny Jansson för boken Crafting the Movement –
Identity Entreprenurs in the Swedish Trade Union Movement, 1920-1940,
utgiven 2020 av Cornell University Press.
Styrelsens motivering: Boken är ett viktigt kunskapsbidrag till forskningen
om svensk politisk historia och förklarar den svenska arbetarrörelsens
identitetsskapande. Analysen genomförs med fin känsla för materialet,
skarpsinne och originalitet, särskilt i den empiriska undersökningen av
identitetsprocessen.
I priskommittén ingick Ulrika Mörth, Sverker Gustavsson, Leif Lewin och
Katarina Eckerberg. Enligt beslutet för priset ska priskommittén bestå av fem
ledamöter, varav minst två ska vara ledamöter av styrelsen. Då det var svårt
att hitta styrelseledamöter som inte var jäviga i förhållande till de
nominerade valdes en priskommitté som bestod av enbart fyra personer.
Årsmötet och årsmöteskonferensen vid Mittuniversitet
Värdar för Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 19 september – 1 oktober
2021 var återigen Mittuniversitetet. För andra året i rad genomfördes
årsmötet helt digitalt. Ett stort tack till kollegorna vid Mittuniversitetet för ett
lyckat arrangemang, trots de begränsningar det digitala formatet innebar.
I samband med årsmötet hölls årsmötesförhandlingarna där Douglas
Brommesson nyvaldes till ordförande och Johanna Jormfeldt nyvaldes till
sekreterare och kassör. Ytterligare 17 styrelseledamöter valdes, varav sex
ledamöter nyvaldes. På styrelsens förslag gjordes också en stadgeändring där
värnandet av akademisk frihet adderades till listan över förbundets uppgifter.
Konferensprogrammet rymde 10 arbetsgrupper:
•
•
•
•
•
•
•

Gender, Politics and Theory
Environmental Politics
Political Behavior and parties
Challenges to democracy, answers from political theory?
Public administration and governance
European Studies and International Relations
Migration and integration – structures, policies and actors
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•
•
•

Critical perspectives on power and politics
Risk Assessment, Risk Analysis, and Crisis Management
Comparative Politics.

Programmet rymde också en föreläsning av professor Professor Hanspeter
Kriesi från European University Institute i Florence.
Internationellt samarbete
Förbundet är medlem i tre internationella samarbetsorganisationer: NOPSA
(Nordic Political Science Association), ECPSA (European Confederation of
Political Science Associations), samt IPSA (International Political Science
Association). ECPR (European Consortium for Political Research) är en
fjärde viktig europeisk samarbetsorganisation i vilken 14 svenska
statsvetenskapliga ämnen/lärosäten är medlemmar i.
NOPSA
Ordförande för SWEPSA är också ledamot i styrelsen för NOPSA. I
NOPSA:s styrelse ingår även ytterligare en svensk representant, för tillfället
Kjell Engelbrekt (Försvarshögskolan). Sedan augusti 2021 är Eva Heiða
Önnudóttir, University of Iceland, ordförande för NOPSA. Styrelsen i
NOPSA har under året beslutat att nästa NOPSA-konferens ska hållas i
Bergen i augusti 2024. Vidare har ett resestipendium för yngre forskare
inrättats med syftet att uppmuntra deltagande i andra nordiska länders
nationella statsvetarkonferenser, än det egna landets. Styrelsen har också
inlett arbetet med Wiley angående ett nytt avtal för utgivningen av
Scandinavian Political Studies.
ECPSA
Ordförande för SWEPSA är också ledamot i ECPSA:s General Assembly.
Under de senaste åren verkar det inte ha pågått någon verksamhet i denna
organisation.
IPSA
I den globala statsvetarorganisationen IPSA representeras de nordiska
statsvetarna av Emilia Palonen. Palonen valdes in i IPSA:s styrelse 2021.
IPSA planerar att hålla sin nästa World Congress i Buenos Aires i juli 2023
och NOPSA:s styrelse har gett sitt stöd till en eventuell andra mandatperiod
för Palonen i IPSA:s styrelse.
ECPR
Även om Statsvetenskapliga förbundet inte är medlem i ECPR sker en viss
koordinering inför olika val, tillsammans med övriga nordiska
statsvetarförbund. För perioden 2021-2024 sitter Anne Rasmussen,
Köpenhamns universitet, i ECPR:s styrelse.
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Ekonomi
Årets bokslut med kommentarer redovisas i del 3 av handlingarna.
Övrigt
Styrelsen har vidare arbetat med en översyn kring hur lagstiftningen om
GDPR tolkas vid olika institutioner och då särskilt i undervisningssituationer.
Styrelsen har också tagit initiativ till att uppdatera den lista över
statsvetenskapliga avhandlingar som tidigare tagits fram. Slutligen har också
ett arbete med att digitalisera förbundets arkiv inletts.

För styrelsen,
Växjö 19 september, 2022
Douglas Brommesson, Ordförande
Johanna Jormfeldt, Sekreterare och kassör
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3. Bokslut för räkenskapsåret 2021-09-01 – 2022-08-31

Ingående balans 2021-09-01

103 744

RESULTATRÄKNING 2021-09-01 – 2022-08-31
Intäkter
Medlemsavgifter

98 000

Timbro och Tiden för Almedalenarrangemang

22 000

Innestående intäkter
Medlemsavgifter

4 200

Almedalen, ljudanläggning (Timbro och Tiden)

22 875

Summa intäkter

147 075

Kostnader
Pris för bästa artikel i StvT – Martin Ericsson
Pris för bästa uppsats på årsmötet 2021 – David Fjellborg
Medlemskap – IPSA

10 000
5 000
14 253

Betalning för hemsidan – one.com

2 001

Administrativa avgifter – Nordea

1 354

Arvode förbundsredaktör 4 nr, nr 3/2021 – 2/2022

43 112

Almedalsarrangemang

44 875

Summa kostnader

120 595

Årets resultat

+26 480

BALANSRÄKNING 2022-08-31
Ingående balans

103 744

Årets resultat

+26 480

Utgående balans 2022-08-31

130 224
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Kommentarer till bokslutet 2021–2022
Intäkter
Statsvetenskapliga förbundets intäkter består av medlemsavgifter. Främst härrör
dessa från 19 statsvetenskapliga institutioner och enheter runt om i landet, men det
finns även en individuell medlemsavgift på 200 kr bland årets intäkter. På grund av
en feladressering i faktureringen har en institutions betalning av medlemsavgiften
försenats men väntas inkomma under september 2022. Även en fakturering
avseende ljudanläggning vid Statsvetenskapliga förbundets Almedalsarrangemang
väntas betalas av Timbro och Tiden i september 2022.
Utgifter
Budgetårets utgifter uppgår till totalt 120 595 kr.
10 000 kr har utbetalats som pris för bästa uppsats i Statsvetenskaplig tidskrift.
5 000 kr har utbetalats som pris för bästa uppsats på Statsvetenskapliga förbundets
årsmöte.
Medlemskapet i IPSA kostar 14 253 kr.
Administrativa avgifter avser förbundets konto på Nordea (1 354 kr) samt utgifter
för webhotell för hemsidan inklusive avgift för byte av hemsidesadministratör
(2 001 kr).
Förbundsredaktören för Statsvetenskaplig tidskrift har arvoderats för 4 nummer
(43 112 kr).
Arrangemanget av Statsvetenskapliga förbundets dag i Almedalen har kostat 44 875
kr för lokalhyra, program och ljudanläggning. Tankesmedjorna Timbro och Tiden
faktureras dock för hela beloppet.
Sammanfattning av förbundets ekonomi
Räkenskapsåret 2021–2022 genererade ett överskott på 26 480 kr (att jämföra med
ett underskott i fjol på 44 244 kr). Förbundet har ett stabilt överskott över tid. Saldot
på förbundets konto var 231 643 kr den 31 augusti 2022. Tar man hänsyn till 27 075
kr i innestående intäkter innebär det ett saldo på 258 718 kr, att jämföra med
föregående års saldo, 256 238 kr.

Johanna Jormfeldt, sekreterare och kassör
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