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Närvarande på mötet: Douglas Brommesson (ordf.), Johanna Jormfeldt (sekr.), Alessandra 

Paiusco, Anna Bendtz, Ann-Cathrine Jungar, David Olsson, Jörgen Ödalen, Kjell Engelbrekt, Mariana 

Gustafsson, Martin Karlsson, Niklas Bolin, Sara Svensson, Therese Bjärstig. 

Ärende Beslut/Åtgärd 

1          Mötets öppnande Ordförande Douglas Brommesson förklarade mötet 

öppnat.      

2          Val av justeringsperson Till justeringspersoner utsågs Kjell Engelbrekt och 

David Olsson. 

3 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes; två övriga frågor anmäldes.  

4 Föregående protokoll 

a) Från styrelse 

b) Från årsmötet  

 

Protokollet från 2021-09-13 rekapitulerades och lades 

till handlingarna.   

Protokollet från 2021-09-30 rekapitulerades och lades 

till handlingarna.                                                                              

5 Utseende av firmatecknare Styrelsen beslutade att följande personer ska vara 

firmatecknare för föreningen, var för sig: 

Douglas Brommesson, 760127-3571 (ordförande) 

Johanna Jormfeldt, 671010-4628 (sekreterare) 

 

6 Val av förbundsredaktör Diskussion fördes om formerna och kostnaderna för 

förbundssidorna i Statsvetenskaplig tidskrift. Styrelsen 

uttalade intentionen att ta en mer aktiv roll genom att 

bidra med förslag till innehåll. Förslag framfördes om 

att som komplement skicka ut förbundssidorna via 

mail, för smidigare spridning. 

Beträffande innehållet framfördes idéer om att det bör 

spegla vår yrkesgrupp som statsvetare, att ”årets 

avhandlingar” presenteras, att ta fasta på stadgarnas 

skrivning om främjat samarbete mellan statsvetare på 

olika institutioner, också de som är verksamma inom 

andra discipliner. Även samverkan med det omgivande 

samhället och undervisningsrelaterade frågor kan ges 
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utrymme. En översikt och analys av beviljade projekt 

skulle vara fruktbart och kunna bidra till kontakter 

mellan relaterade forskningsområden.  

Styrelsen beslutade att utse Katarina Roos till 

förbundsredaktör enligt de sedan tidigare gällande 

villkoren. Katarina Roos adjungeras till styrelsens 

möten.  

7 Inriktning 2021–2022 Styrelsen diskuterade inriktningen på sitt arbete under 

verksamhetsåret. Som en konsekvens av 

stadgeförändringen som genomfördes på årsmötet 2021 

har akademisk frihet föreslagits som tema för 

förbundets arbete. Detta bör synliggöras på 

statsvetardagen i Almedalen och kan även aktualiseras 

som tema på kommande årsmöte.  

Ytterligare satsningar inom förbundets arbete kan vara 

den nyligen genomförda VR-granskningen, 

nätverksmöten för doktorander, ökat fokus på 

undervisning i statsvetenskap (panel om detta kan 

anordnas på årsmötet), och att bjuda in 

samhällsaktörer som journalister, politiker, byråkrater 

eller lärare för att kommentera statsvetenskapens 

genomslag och betydelse i samhället. Vidare 

diskuterades kartläggningar av olika slag som en 

lämplig uppgift för förbundet i och med att förbundet 

samlar alla institutioner. 

8 Rapport från Nopsa Douglas Brommesson informerade om årsmötet i 

augusti 2021.  Eva Heiða Önnudóttir valdes till ny 

ordförande. Nästa konferens kommer att äga rum i 

Norge 2023.  

9 Almedalen 2022 Förbundet arrangerar en statsvetardag under 

Almedalsveckan. Jonas Hinnfors, som är samordnare, 

bokar lokal, föreslår teman och rekryterar medverkande 

statsvetare. Den som har idéer får gärna tipsa honom! 

Styrelsen föreslår akademiskt frihet som tema. Timbro 

och Arena bekostar lokalhyran och de bidrar också som 

moderatorer under statsvetardagen. Eventuell 

ytterligare information före nästa styrelsemöte skickas 

vidare via mail. 

10 Bästa uppsats av yngre forskare vid 

Swepsa 2021 

Rutinen är att ordföranden i varje arbetsgrupp 

nominerar en uppsats som sedan gås igenom av en 

kommitté, vilken utser vinnare och sedan delas priset ut 

vid nästkommande årsmöte. Tre nomineringar har 
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kommit in från årets konferens. Till kommitté utses 

Douglas Brommesson, Jörgen Ödalen och Niklas Bolin.   

11 Bästa statsvetenskapliga bok om 

svensk politik 

Böcker om svensk politik (på svenska eller engelska) 

som kommit ut 2018-2021 kan nomineras till priset. En 

kommitté om fem personer, där minst två sitter i 

förbundets styrelse ska utse vinnaren. Douglas 

Brommesson ges i uppdrag att uppdatera 

nomineringsinformationen. Denna ska sedan spridas 

till samtliga institutioner och relevanta förlag. Deadline 

för nominering bestäms till 1 mars 2022. En kommitté 

utses vid nästa möte.  

12 Ledamot till Nopsas styrelse Utöver ordförande Douglas Brommesson utses Kjell 

Engelbrekt att representera Swepsa fram till NOPSA-

konferensen 2023.  

13 Datum för nästa möte Nästa möte blir den 4 mars 2022 kl. 10 och därefter den 

20 maj 2022, kl. 10.  

14 Övriga ärenden David Olsson initierar en diskussion om hur vi hanterar 

GDPR i undervisningssituationer. Umeå universitet har 

bötfällts för felaktig hantering. GDPR kan få 

långtgående konsekvenser för såväl metodundervisning 

som studentuppsatser på grundnivå och avancerad 

nivå, särskilt om det finns en risk att känsliga 

personuppgifter samlas in oavsiktligt, som t.ex. vid 

semistrukturerade intervjuer. Hur hanteras frågan på 

övriga lärosäten? Kjell Engelbrekt föreslår att jurister 

involveras i diskussionen, eftersom de också är berörda 

av problemen. Styrelsen beslutar att ledamöterna i 

styrelsen undersöker hur saken hanteras på respektive 

lärosäte och återkommer med redovisning på nästa 

möte.  

Martin Karlsson har undersökt lämpliga datum för 

nästa årsmöte, som ska äga rum i Örebro. Ons 28/9 – 

fred 30/9 finns inga uppenbara krockar med andra 

konferenser och styrelsen tillstyrker därför förslaget. 

Information om datumen ska omgående läggas ut på 

hemsidan.  

Årets (och förra årets) årsmöte vid Mittuniversitet har 

varit digitalt p.g.a. pandemirestriktioner. Styrelsen 

tackar Niklas Bolin och Mittuniversitetet för två väl 

genomförda arrangemang.  
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_________________  _________________ 

Johanna Jormfeldt  Douglas Brommesson   

Mötessekreterare  Mötesordförande 

 

 

_________________  _________________  

Kjell Engelbrekt  David Olsson    

Justeringsperson  Justeringsperson 

 

15 Mötets avslutande Ordförande Douglas Brommesson avslutar mötet.  

 
 

 

 

 

 

 


