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Närvarande på mötet: Douglas Brommesson (ordf.), Johanna Jormfeldt (sekr.), Ann-Cathrine 

Jungar, Charlotta Söderberg, Dalia Mukhtar-Landgren, David Olsson, Jörgen Ödalen, Niklas Bolin, 

Patrik Hall, Sara Svensson, Therese Bjärstig samt Katarina Roos (adjungerad). 

Ärende Beslut/Åtgärd 

1          Mötets öppnande Ordförande Douglas Brommesson förklarar mötet 

öppnat.      

2          Val av justeringsperson Till justeringsperson utses David Olsson. 

3 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs.  

4 Föregående protokoll Protokollet från 2022-03-04 rekapituleras och läggs till 

handlingarna.   

5 Doktorandärenden Douglas Brommesson ber styrelsens medlemmar att 

förmedla kontaktuppgifter till ordföranden i 

doktorandråd eller motsvarande på institutionerna, för 

att upprätta en kontaktlista. Eventuella tveksamheter 

beträffande mångdisciplinära forskarutbildningar får 

avgöras av doktoranderna själva. Styrelsen har en 

inkluderande inställning.  

 - Ny doktorandrepresentant Melika Erika Bouhlel, Örebro universitet, är ny 

doktorandrepresentant i styrelsen. Hon är tyvärr 

förhindrad att närvara vid dagens möte.  

6 Sektioner Under förbundet finns ett antal sektioner, allt ifrån lösa 

nätverk till mer formella konstellationer. Nu är det 

aktuellt med byte av ordförande i IR-sektionen och 

frågan har väckts om styrelsen ska besluta om detta 

eller om det ska hanteras internt inom sektionen. 

Styrelsen diskuterar frågan och enas om att någon 

formalisering inte är önskvärd. Dock vill styrelsen 

informeras när nya ordföranden utses så att 

kontaktinformationen hålls aktuell. Alla sektioner 
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uppmanas också inkomma med uppdaterad 

information till hemsidan.  

Styrelsen noterar att IR-sektionen har utsett Lisa 

Dellmuth, Institutionen för ekonomisk historia och 

internationella relationer vid Stockholms universitet, 

till ny ordförande.  

7 NOPSA Douglas Brommesson informerar om att ett möte är 

planerat till nästa vecka och att information kommer att 

skickas ut därefter.  

8 Bokpriskommitté Från förra mötets bruttolista har namn från styrelsen 

behövt strykas p.g.a. jävsproblematik. Det finns bara en 

person från styrelsen, trots stadgade två. Douglas 

Brommesson har dock bedömt att det var viktigt att 

kommittén kunde komma igång med sitt arbete och 

styrelsen har inga invändningar. Kommittén består 

därmed av Ulrika Mörth, Leif Levin, Sverker 

Gustavsson och Jenny Madestam.  

9 Almedalen 2022 Douglas Brommesson presenterar programmet vid 

Swepsas arrangemang i Almedalen. Det kommer att 

anordnas sex seminarier onsdagen den 6 juli. Douglas 

Brommesson uttrycker tacksamhet för Jonas Hinnfors 

arbete med planeringen.  

10 Swepsa-konferens 2022 Martin Karlsson är förhindrad att delta i dagens möte 

men han har låtit hälsa att konferenssidan är klar och 

att en Keynote-föreläsning kommer att ges av Daniel 

Hausknost, verksam vid Vienna University of 

Economics and Business. Styrelsens ledamöter 

uppmanas att sprida informationen på institutioner och 

i nätverk. 

11 Statsvetenskaplig tidskrift Katarina Roos informerar om att redaktionsrådet har 

haft ett möte i april. Manusläget bedöms vara relativt 

gott men redaktionsrådet vill uppmärksamma 

statsvetare på att det är viktigt att publicera sig i 

Statsvetenskaplig tidskrift. Den är en betydelsefull 

kanal för att nå ut till en bredare publik. Värt att 

påminna om är också att den är en av världens äldsta 

tidskrifter och det är viktigt att vårda dess anor. 

Redaktionsrådet noterar att den tidigare 

uppmärksammade könsobalansen bland författarna 

består, varför särskilt kvinnor uppmanas att skicka in 

bidrag till tidskriften. Statsvetenskaplig tidskrift ska 
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också ses som en möjlig kanal för doktorander. Vidare 

efterlyser redaktionsrådet förslag till temanummer.  

På Swepsas hemsida finns en förteckning över svenska 

doktorsavhandlingar i statsvetenskap 1890–2020, 

förtjänstfullt upprättad av Leif Johansson. Styrelsen 

diskuterar hur en ny databas för tiden efter 2020 

lämpligast kan upprättas. Katarina Roos åtar sig att 

ordna en teknisk lösning för inrapportering av 

information om nya avhandlingar samt att vid behov 

påminna institutionerna om att delge uppgifter om 

disputationer. Hon skriver dessutom gärna en 

återkommande översikt över årets avhandlingar i 

Statsvetenskaplig tidskrift. Douglas Brommesson och 

Katarina Roos får i uppdrag att arbeta vidare med 

frågan och att förankra styrelsens intentioner hos 

tidskriften.   

12 Ekonomi Johanna Jormfeldt informerar om att fakturor för 

betalning av medlemsavgifter kommer att skickas ut 

före sommaren. Medlemsinstitutionerna uppmanas att 

betala skyndsamt så att pengarna kommer in under rätt 

räkenskapsår. Kassören påminns om att myndigheter 

ställer krav på elektronisk faktura.  

Nivån på avgiften diskuteras och om det finns behov av 

att höja den för att möjliggöra arvodering av uppdrag i 

större omfattning än hittills. Frågan tas upp på nästa 

styrelsemöte och vid årsmötet.   

13 Nästa möte En doodle kommer att skickas ut med förslag på datum 

för ett möte i början av september 2022.  

14 Övriga ärenden Inga övriga ärenden tas upp.  

13 Mötets avslutande Ordförande Douglas Brommesson avslutar mötet  
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_________________  _________________ 

Johanna Jormfeldt  Douglas Brommesson   

Mötessekreterare  Mötesordförande 

 

 

_________________    

David Olsson      

Justeringsperson   

 

 
 

 


