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

Michalski, Ann-Cathrine Jungar, Charlotta Söderberg, Dalia Mukhtar-Landgren, David Olsson, Kjell 

Engelbrekt, Jörgen Ödalen, Mariana Gustafsson, Martin Karlsson, Patrik Hall, Sara Svensson, Therese 

Bjärstig, Thomas Larue, Ulrika Mörth samt Katarina Roos (adjungerad). 

Ärende Beslut/Åtgärd 

1          Mötets öppnande Ordförande Douglas Brommesson förklarar mötet 

öppnat.      

2          Val av justeringsperson Till justeringsperson utses Jörgen Ödalen. 

3 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs.  

4 Föregående protokoll Protokollet från 2022-05-20 rekapituleras och läggs till 

handlingarna.   

5 Doktorandärenden Styrelsens doktorandrepresentant Melika Erika 

Bouhlel, Örebro universitet, har bett styrelsen om hjälp 

med att lokalisera en maillista för doktorander. Douglas 

Brommesson påminner styrelsens medlemmar att 

förmedla kontaktuppgifter till ordföranden i 

doktorandråd eller motsvarande på institutionerna, för 

att upprätta en kontaktlista.  

6 NOPSA Douglas Brommesson och Kjell Engelbrekt informerar 

från senaste mötet den 27 maj. Tidskriften 

Scandinavian Political Studies (SPS) kommer inte att 

prioritera special issues. En mer kontinuerlig dialog 

mellan redaktionen och NOPSA:s styrelse efterfrågas. 

Det fördes en diskussion om kostnader, 

abonnemangspris och open access. SPS planerar att gå 

över till enbart online-publicering. NOPSA:s styrelse 

beslutade inrätta ett stipendium på 500 Euro för 

doktorander som vill besöka andra länders 

statsvetenskapliga konferenser. Mer information om 

detta finns på NOPSA:s hemsida. Nästa NOPSA-

konferens kommer att arrangeras i Bergen, augusti 

2024.  
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7 IPSA Douglas Brommesson informerade om att nästa 

konferens kommer att äga rum i Buenos Aires i juli 

2023.  

8 Rapport från Almedalen 2022 Swepsa anordnade sex olika seminarier onsdagen den 6 

juli och dagen avslutades med ett statsvetenskapligt 

mingel. Styrelsen uttrycker ett stort tack till Jonas 

Hinnfors som planerat och koordinerat arrangemanget.  

9 Swepsas årsmöte 2022 Martin Karlsson informerar om förberedelserna. I 

dagsläget finns ca 140 deltagare anmälda. Styrelsen 

diskuterar när årsmötesförhandlingarna lämpligast 

läggs i programmet. Douglas Brommesson, Martin 

Karlsson och SNES styrelse ges i uppdrag att komma 

överens om en lämplig tid.  

 - Dagordning Föreslagen dagordning fastställs efter tillägg av punkt 

om val av redaktionsråd. 

 - Ekonomisk redovisning Johanna Jormfeldt presenterar förbundets bokslut. Den 

ekonomiska redovisningen fastställs.   

 - Verksamhetsberättelse Douglas Brommesson föredrar ett förslag till 

verksamhetsberättelse, som ska kompletteras med de 

priser som beslutas vid dagens styrelsemöte. Styrelsen 

diskuterar tillägg av information om arbetet med 

GDPR, arkiv och uppdatering av avhandlingslista. 

Douglas Brommesson får i uppdrag att färdigställa 

verksamhetsberättelsen.    

10 Statsvetenskaplig tidskrift Katarina Roos informerar om de två nummer som 

utkommit under året, ett specialnummer om svenska 

lärosäten och ett specialnummer om barn, unga och 

demokrati. Förbundsredaktören har skrivit om 

Vetenskapsrådets pilotutvärdering och om open 

science. Nästa nummer planeras att ges ut i samband 

med valet. Katarina Roos tar tacksamt emot idéer, och 

välkomnar om någon vill skriva tillsammans med henne 

eller vara gästförbundsredaktör.   

När det gäller listan på nya avhandlingar finns en risk 

för brott mot GDPR-reglerna. Katarina Roos föreslår att 

listan bygger på länkar till DiVA. Länkarna kan skickas 

från respektive institution med mail. För att detta inte 

ska glömmas bort kommer nya avhandlingar att tas upp 

som en stående punkt på styrelsens dagordning.  
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11 Pris för bästa uppsats i 

Statsvetenskaplig tidskrift 

Redaktionsrådet för Statsvetenskaplig tidskrift föreslår 

bland flera nominerade att Statsvetenskapliga 

förbundets pris för bästa uppsats i Statsvetenskaplig 

tidskrift går till Ekengren, Magnus, Engström, Alina & 

Rhinard, Mark, 2021. ”Coronapandemin – en 

smygande kris vintern 2020”, Statsvetenskaplig 

tidskrift, årg. 123, nr 5.  

Styrelsen saknar en motivering till redaktionsrådets 

förslag men beslutar i enlighet med detsamma. Då 

Thomas Larue är medförfattare till en av de 

nominerade uppsatserna deltar han inte i beslutet.  

12 Bokpris Bokpriskommittén bestående av Sverker Gustavsson, 

Leif Lewin, Jenny Madestam och Ulrika Mörth föreslår 

att Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa 

statsvetenskapliga bok om svensk politik 2018–2021 

går till Jenny Jansson för boken Crafting the 

Movement – Identity Entreprenurs in the Swedish 

Trade Union Movement, 1920-1940, utgiven 2020 av 

Cornell University Press.  

Kommittén avger följande 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.”  

Frågor ställs om kriterierna för deltagande i tävlingen, 

vilket styrelsen hänskjuter till fortsatt diskussion inför 

kommande bokpris.  

Styrelsen beslutar i enlighet med bokpriskommitténs 

förslag. Jörgen Ödalen och Patrik Hall deltar inte i 

beslutet.  

13 Arkiv Johanna Jormfeldt berättar att pärmar med 

Statsvetenskapliga förbundets handlingar från ett par år 

på 1980-talet har hittats på Uppsala universitet. 

Eftersom allt material numera hanteras och lagras 

digitalt beslutar styrelsen att gammalt arkivmaterial ska 

scannas och läggas upp på hemsidan.  
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_________________  _________________ 

Johanna Jormfeldt  Douglas Brommesson   

Mötessekreterare  Mötesordförande 

 

 

_________________    

Jörgen Ödalen      

Justeringsperson   

 

14 Nästa möte En ny styrelse väljs på årsmötet och därför kommer en 

doodle att skickas ut först därefter, så att de nya 

ledamöterna får förhålla sig till förslagen.  

15 Övriga ärenden Thomas Larue påminner om Riksdagens uppsatstävling 

som har deadline den 31 augusti.  

16 Mötets avslutande Ordförande Douglas Brommesson tackar alla för gott 

samarbete under verksamhetsåret och avslutar mötet  

   

   

   

 

 

 

 

 
 

 


