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Statsvetenskapliga förbundet 

Swedish Political Science Association 

 

 

Förbundsmöte torsdag den 1 oktober 2020, kl. 13.00 via Zoom,                                             

i anslutning till årsmötet 30 september – 2 oktober 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medföljande handlingar: 

1. Förslag till dagordning för förbundsmötet 2020 

2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019–2020 

3. Bokslut för räkenskapsåret 2019-09-01 – 2020-08-31 

4. Revisionsberättelse 

5. Styrelsens förslag 
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1. Förslag till dagordning för Statsvetenskapliga förbundets 

förbundsmöte 2020 

 

Tid: torsdag 1 oktober 2020, kl. 13.00-15.00. 

Plats: Zoom. 

 

 

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 Linköpings universitet 2019 

7. Verksamhetsberättelse 2019–2020 (se del 2 i handlingarna) 

8. Bokslut 2019–2020 (se del 3) 

9. Revisionsberättelse 2019–2020 (se del 4) 

10. Styrelsens ansvarsfrihet 

11. Val av styrelseledamöter 2020–2021 

12. Val av revisorer 2020–2021 

13. Val av ledamöter till Statsvetenskaplig tidskrifts redaktionsråd 2020–2022 

14. Val av valberedning 2020–2021 

15. Rapport från Statsvetenskaplig Tidskrifts redaktionsråd 

16. Behandling av styrelsens förslag (se del  5) 

17. Behandling av motioner 

18. Övriga frågor 

19. Mötets avslutande 
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2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019–2020 

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 

Vid årsmötet 2004 i Stockholm beslutades 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 under det gångna verksamhetsåret haft 

följande sammansättning 

• Patrik Hall, Malmö universitet (ordförande) 

• Annica Sandström, Luleå tekniska universitet (vice ordförande) 

• Magnus Erlandsson, Malmö universitet (sekreterare/kassor) 

• Niklas Bolin, Mittuniversitetet 
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• Douglas Brommesson, Lunds universitet 

• Johan Eriksson, Södertörns högskola 

• Gustav Sundqvist, Mälardalens högskola 

• Annica Fredén, Karlstad universitet 

• Magnus Hagevi, Linneuniversitetet 

• Kjell Engelbrekt, Försvarshögskolan 

• Maria Jansson, Stockholm universitet 

• Martin Karlsson, Örebro universitet 

• Sara Svensson, Högskolan i Halmstad 

• Khalid Khayati, Linköping universitet 

• Anna Michalski, Uppsala universitet 

• Henrik Oskarsson Ekengren, Göteborgs universitet 

• Katarina Roos, Umeå universitet 

• Fredrik Carlsson, Linköpings universitet, doktorandrepresentant 

• Thomas Larue, sekretariatschef, Riksdagen, allmänrepresentant 

• Peter Santesson, opinionschef, Demoskop, allmänrepresentant 

Styrelsens arbete sker helt ideellt, med undantag för ordföranden, som ersatts med fem 

procents tid av sin heminstitution under 2020. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 

fyra sammanträden via Zoom (den 20 december 2019, 30 mars 2020, 8 juni 2020 samt 1 

september 2020). 

 

Medlemskap i Statsvetenskapliga förbundet 

Medlemmar i Statsvetenskapliga förbundet är alla 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 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 500 personer. 

Vid 2015 års förbundsmöte beslöts om en stadgeändring som innebar att avgifterna 

skall fastställas ärligen av förbundsmötet. Avgiftsstegen under 2020 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 
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Medlemsavgiften för individuella medlemmar uppgår till 200 kr.  

Följande medlemsavgifter har betalats detta räkenskapsår (dvs. senast 2020-08-31):  

• Statsvetenskap, Inst. för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola (4 200 kr) 

• Statsvetenskap, Luleå tekniska universitet (4 200 kr) 

• Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet (10 800 kr) 

• Statsvetenskap, Högskolan i Dalarna (4 200 kr) 

• Statsvetenskap, Högskolan i Halmstad (1 800 kr) 

• Statsvetenskap, Mälardalens högskola (1 800 + 1800 kr) 

• Statskunskap, Örebro universitet (4 200 kr) 

• Statsvetenskap, Malmö universitet (4 200 kr) 

• Statsvetenskap, Karlstads universitet (4 200 + 4200 kr) 

• Statsvetenskap, Mittuniversitetet (4 200 kr) 

• Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet (10 800 kr) 

• Statskunskap, Örebro universitet (4 200 kr) 

• Statsvetenskap, Linköpings universitet (4 200 kr) 

• Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet (10 800 kr) 

• Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet (10 800 kr) 

• Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet (4 200 kr) 

• Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet (7 200 + 7 200 kr) 

• Försvarshögskolan (4 200 kr) 

• Linneuniversitetet (4 200 kr) 

Även Högskolan Väst har betalat medlemsavgiften (1 800 kr), men den har inkommit 

efter årets bokslut, så även en enskild medlemsavgift (om 200 kr). 

Förbundets verksamhet 

Förbundets hemsida och Facebooksida 

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. Ansvaret för 

förbundets hemsida har legat på förbundets sekreterare/kassör Magnus Erlandsson. 

Därutöver finns en särskild Facebooksida för Statsvetenskapliga förbundet. Här kan 

även medlemmarna posta och sprida information om så önskas. Patrik Hall och 

Magnus Erlandson är ansvariga för Facebooksidan. 

 

 

http://www.swepsa.org/
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Ingen statsvetardag på inställt Almedalen 2020 

2020 års Statsvetardag ställdes tillsammans med alla andra Almedals-arrangemang in, 

vilket innebar att det ekonomiska stödet från Timbro och Tiden (på sammanlagt 

24 000 kr) betalades tillbaka.  

 

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:  

• 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 per automatik i redaktionsrådet: 

• Magnus Jerneck, Lunds universitet, redaktionssekreterare och ansvarig 

utgivare. 

• Björn Badersten. Lunds universitet, biträdande redaktionssekreterare. 

• Björn Östbring, Lunds universitet, redaktör för litteraturgranskningar. 

Förbundsredaktör är fil.dr. Katarina Roos, Umeå universitet. 

Följande ledamöter utsågs av förbundsmötet 2019, för mandatperioden 2019–2021: 
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• Ann-Marie Ekengren, Göteborgs universitet 

• Susanne Wallman-Lundåsen, Mittuniversitetet 

• Edvard Deverell, Försvarshögskolan 

• Karl Loxbo, Linnéuniversitetet 

• Katarina Barrling, Uppsala universitet 

• Niklas Eklund, Umeå universitet 

• Mats Lindberg, Örebro universitet 

• Carina Lundmark, Luleå tekniska universitet 

• Ulf Mörkenstam, Stockholms universitet 

• Elin Wihlborg, Linköpings universitet 

• Peter Strandbrink, Södertörns högskola 

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 fil. dr. Katarina Roos från Umeå 

universitet. Katarina sitter i förbundets styrelse, vilket ger goda möjligheter till dialog 

om angelägna 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. Katarina har under verksamhetsåret skrivit artiklar på teman som 

förbundets årsmöte, coronavirus, distansundervisning, och utvärdering 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. 2019 års pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig 

tidskrift 2018 tilldelades följande mottagare: Maria Strömvik för uppsatsen ”Kunskap 

och demokrati i EU-kommuner”. Motiveringen hade följande lydelse: ”Ett teoretiskt 

välgrundat och elegant iscensatt principiellt problem, parat med en gedigen empirisk 

analys på ett tidigare underproblematiserat område, gör Maria Strömviks uppsats 

’Kunskap och demokrati i EU-kommuner’ till obligatorisk läsning för alla som sysslar 

med kommuner och lokal demokrati, forskare såväl som praktiker.” Prissumman var 

10 000 kronor. 
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Årsmötet och årsmöteskonferensen vid Linköpings universitet 

Värdar för Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2–4 oktober 2019 var Linköpings 

universitet. Själva arrangemanget hölls på Campus Norrköping. Ett stort tack till 

kollegorna i Linköping för ett välbesökt och lyckat arrangemang! 

Årsmötet genomfördes i sedvanlig ordning. Patrik Hall valdes till ny ordförande, och 

Magnus Erlandsson till ny sekreterare/kassör. En knapp tredjedel av styrelsens 

ledamöter är nya medan resterande ledamöter omvaldes. 

Årsmöteskonferensen bestod som vanligt av arbetsgrupper där konferenspapper 

behandlades. Arbetsgrupperna blev nio till antalet inom följande teman: Environmental  

Politics (12), Gender Politics and Theory (7), Governance  and  public  administration  (9),  

International  Relations  and  European  Politics (9), Migration, agency-making, diaspora 

and transnational relations (7), Political Theory, Political Ideologies and Political Language 

(12), Policial Behavior and Parties (19), Power and the Political (8), samt Public 

Administration and Management Practices (10). (Siffran inom parentes anger antalet 

paperpresentationer i schemat för respektive arbetsgrupp.) 

Vid årsmötet genomfördes en panel-diskussion på temat ”Hur studeras politik i andra 

discipliner och vad kan vi lära av det? Jan Olsson var moderator och de fyra 

paneldeltagarna var professor Mats Benner, sociologi och forskningspolitik, Lunds 

universitet; docent Anna Bredström vid Institute for Research on Migration, Ethnicity and 

Society, REMESO, Linköpings universitet; professor Björn-Ola Linnér, Centre for 

Climate Science and Policy Research, Linköpings universitet; samt professor Johanna 

Rickne, nationalekonom vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet. En 

personlig och underhållande keynote gavs av Mats Svegfors på temat ”Kan Sverige 

styras?” Svegfors diskuterade föreläsningstemat genom att bjuda på sina breda och långa 

erfarenheter från svenskt samhällsliv (som bland annat chefredaktör, landshövding, 

statssekreterare, utredare).  

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. 2019 års uppsatspris till yngre forskare 

gick till Anders Backlund för texten ”Government Formation and the Radical Right: 

A Swedish Exception?” Uppsatsen presenterades i arbetsgruppen Political Parties and 

Political Behavior. 

Prismotiveringen lyder som följer: 
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”I uppsatsen ’Government Formation and the Radical Right: A Swedish Exception?’ 

tar Anders Backlund sig an ett aktuellt och relevant ämne – hur formas 

regeringskoalitioner i parlament där ytterkantspartier, så kallade ’paria-partier’, är 

representerade? I fokus står de tre senaste svenska regeringarna (Reinfeldt II, Löfven I 

och Löfven II). I den tankeväckande och välskrivna uppsatsen ger Backlund en god 

överblick av litteraturen på området, men framför allt bidrar han till forskningen 

genom ett förslag till hur man kan precisera en vinnande pluralitet och han presenterar 

dessutom en utvecklad typologi över anti-pakter. Uppsatsens resultat väcker kritiska 

frågor kring hur vi ska se på expertbedömningar av partiers åsiktsmässiga positioner 

och bidrar till en ökad förståelse för varför de senaste svenska regeringskoalitionerna 

uppstod.” 

I priskommittén ingick Sara Svensson, Henrik Ekengren Oscarsson och Patrik Hall. 

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 planeras att delas ut igen 2021. 

Uppdatering, lista över svenska doktorsavhandlingar 

Leif Johansson, pensionerad statsvetare, Lunds universitet, har under sommaren 2020 

på styrelsens uppdrag uppdaterat listan över svenska doktorsavhandlingar i 

statsvetenskap. Listan ligger på förbundets hemsida och sträcker sig nu 1890-2019 

(https://swepsa.org/doktorander/avhandlingar.html).  

Internationellt samarbete 

Förbundet är medlem i tre internationella samarbetsorganisationer: NOPSA (Nordic 

Political Science Association), ECPSA (European Confederation of Political Science 

Associations) och 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 NOPSA:s styrelse. I NOPSA:s styrelse 

ingår även ytterligare en svensk representant, för tillfället Douglas Brommesson 

(Lunds universitet). Som så många andra konferenser under Corona-pandemin 

ställdes även NOPSA-konferensen in (som annars skulle genomförts i Reykjavik 11–

14 augusti, 2020; konferensen planeras nu att äga rum på samma plats i augusti 2021 i 

stället). Som tidigare meddelats har NOPSA:s styrelse förnyat kontraktet med Wiley 

https://swepsa.org/doktorander/avhandlingar.html
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and Sons för Scandinavian Political Studies. NOPSA har sedan en tid även ett 

institutionellt medlemskap i IPSA. 

ECPSA 

Ordförande för SWEPSA är också ledamot i ECPSA:s General Assembly. Under året 

som gått har ingen verksamhet pågått i denna organisation. Förbundets styrelse bör 

möjligen ta medlemskapet under övervägande. 

IPSA 

Även IPSA:s konferens i Lissabon ställdes in 2020. 

 

Ekonomi 

Årets bokslut med kommentarer redovisas i del 3 av handlingarna. 

 

För styrelsen, 

Malmö,            

1 okt 2020 

 

 

Patrik Hall, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

Magnus Erlandsson,  

Sekreterare och kassor 
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3. BOKSLUT 2020-08-31 

 

Ingående balans 2019-09-01 

         

         169 215 

 

RESULTATRÄKNING 2019-09-01-2020-08-31 

 

 

Intäkter 

 

Medlemsavgifter           115 200 

Övriga intäkter (återbetalning av utlägg för 

Almedalslokal och ljudanläggning)  

   40 000 

  

            

Summa intäkter           155 200 

Kostnader 

Pris för bästa artikel i StvT – Maria Strömvik 

     

    10 000 

Betalning för hemsidan – one.com   1 366 

Arvode för uppdatering av avhandlingslista – 

Samhällsfakta i Lund. 

18 750 

Lokalkostnader för Almedalen (utlägg) 36 000 

Medlemskap – IPSA    14 161 

Administrativa avgifter – Nordea   1 153 

Innestående kostnader 

Arvode förbundsredaktör 8 nr, tom nr 2/2020 

   

 91 997 
Uppsatspris  

Summa kostnader 

      5 000 

   178 427 

  

Årets resultat  - 23 227 

 

BALANSRÄKNING 2020-08-31 

 

Ingående balans 169 215 

Årets resultat - 23 227 

Utgående balans 2020-08-31   145 988 
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Kommentarer till bokslutet 2019–2020 

Intäkter 

Statsvetenskapliga förbundets intäkter består nästan uteslutande av medlemsavgifter från olika 

statsvetenskapliga institutioner och enheter runt om i landet. Av årets medlemsavgifter har 18 av 19 

institutioner betalat in, men i tre fall har institutionerna under detta räkenskapsår betalat in avgiften 

även för föregående års (2018) medlemskap. En institution hade vid bokslutet inte betalat sin 

medlemsavgift (på motsvarande 1 800 kr). De inkomna medlemsavgifterna detta år uppgår till 117 200 

kr. Av detta står de individuella medlemsavgifterna för 200 kr. 

Övriga intäkter består av erhållna fordringar för utlägg i samband med bokning av lokal i Almedalen 

2020 samt för hyra av ljudanläggning i samband med Almedalen 2019. 

Utgifter 

Budgetårets utgifter uppgår till totalt 178 427 kr. I dessa ingår en innestående kostnad på 91 977 kr för 

arvode till förbundsredaktören för Statsvetenskaplig tidskrift, samt en innestående utbetalning av ett 

uppsatspris.  

10 000 kr har utbetalats som pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig Tidskrift.  

Medlemskapet i IPSA kostar 14 161 kr.  

Utgifter i samband med arrangemanget i Almedalen består av att garantera en förskottssumma för 

bokning av salar. Summan uppgick till 24 000 kr för 2020, som återbetalades av arrangören efter beslut 

om att evenemanget skulle ställas in. En av förbundets medfinansiärer hann betala in sin del (12 000 

kr) till förbundet, en summa som återbetalades av förbundet.  

Administrativa utgifter avser förbundets konto på Nordea (1 053 kr) samt utgifter för webhotell för 

hemsidan (1 366 kr). 

Sammanfattning av förbundets ekonomi 

Räkenskapsåret 2019–2020 genererade ett underskott på 23 227 kr (att jämföras med ett överskott i fjol 

på 6 278 kr). Överlag har dock förbundet ett stabilt överskott. Viktigt att notera är att förbundet har 96 

977 kr i innestående kostnader. Förbundets saldo är därmed vid räkenskapsårets slut 203 505 kr. 

 

Magnus Erlandsson, sekreterare och kassor 
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5. Styrelsens förslag till förbundsmötet 

Årsavgift 2020 

Styrelsen föreslår: 

att medlemsavgiften för institutionellt medlemskap i Statsvetenskapliga förbundet 

under 2021 uppgår till följande: 

• 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 

samt att medlemsavgiften för individuella medlemmar uppgår till 200 kr.  

 

Årsmöte 2021 

Styrelsen föreslår: 

att Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2021 ska hållas av statsvetarna vid 

Mittuniversitet. 

att notera att preliminär arrangör för årsmötet 2022 blir statskunskap vid Örebro 

universitet. 

 

Valberedningsprocessen 

Styrelsen föreslår: 

att valberedningen i syfte att få kollegial behandling av nomineringar till styrelsen på 

varje lärosäte samt en mer varierad representation, ska kontakta ämnesansvariga vid 

medlemslärosätena i början av valberedningsprocessen och att varje lärosäte 

uppmanas föreslå två kandidater: en man och en kvinna. 
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