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Närvarande på mötet: Patrik Hall (ordf.), Magnus Erlandsson (sekr.), Magnus Hagevi, Johan 

Eriksson, Thomas Larue, Annika Fredén, Sara Svensson, Douglas Brommesson, Niklas Bolin, Gustav 

Sundqvist, Katarina Roos, Peter Santesson, Khalid Khayati, Maria Jansson, Henrik Ekengren 

Oscarsson, Martin Karlsson, Anna Michalski, Martin Karlsson och Annica Sandström. 

Ärende Beslut/Åtgärd 

1 

2 

3 

Mötets öppnande 

Val av justeringsperson 

Fastställande av dagordning 

Ordförande Patrik Hall förklarade mötet öppnat.  

Till justeringsperson utsågs Magnus Hagevi. 

Dagordningen fastställdes, inga övriga frågor anmäldes. 

4 Protokoll från föregående 

styrelsemöte 

Protokollet är korrigerat och finns tillgängligt på 

förbundets hemsida; inga ytterligare synpunkter på 

protokollet anmäldes.  

5 Förbundsmötet i Sundsvall 2020 Mittuniversitetet föreslog att ställa in konferensen i 

samband med årsmötet då: 

- Riktlinjerna mot folksamlingar ligger fast. 

- Relativt få har anmält deltagande i vissa av 

arbetsgrupperna och risken för få deltagande får anses 

stor under rådande osäkerhet. 

Efter flera inlägg av ledamöter i styrelsen, kring teman 

om att digitala möten kan vara enda sättet att mötas 

under lång tid framöver; att en digital konferens kanske 

kan locka fler deltagare; att det är viktigt med 

kontinuitet med både förbundsmötet och i 

arbetsgrupperna; att den formella delen av årsmötet 

ändå måste hållas; samt att flera internationella 

konferenser ställt om till digitala konferenser, beslutade 

styrelsen att be Niklas Bolin att sondera möjligheterna 

för att dels förlänga anmälningstiden, dels genomföra 

ett något nerskalat och digitalt förbundsmöte istället. 

Samtidigt öppnade styrelsen för möjligheten att 

Sundsvall kan arrangera årsmötet 2021 också (förutsatt 

att även andra lärosäten bidrar med insatser som krävs 

för bland annat arbetsgruppernas samordning och 

ordförandeskap). 

Dessa sonderingar landade i att Mittuniversitet 

beslutade att arrangera en något avskalad digital och 

digital version av förbundsmötet, innehållandes Zoom-

workshops samt det formella årsmötet, och att flytta 

fram anmälningstiden till 24 augusti. 
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Medlemsavgift, fakturering 

 

 

Förbundsredaktörens punkt: om 

50-årsjubileum och 

alumniseminarium 

 

Kassören informerade om att det under eftermiddagen 

den 8 juni går ut e-post med instruktioner till 

förbundets institutionsmedlemmar om hur de betalar 

medlemsavgiften och storleken på denna. 

Förbundsredaktör Katarina Roos informerade om 

möjligheten att i Statsvetenskaplig tidskrift 

uppmärksamma förbundets 50-årsjubileum, om kanske 

ändå inte i den form som gjordes i samband med 40-

årsjubileet (då tidskriften och förbundet producerade en 

”tegelsten” om svensks statsvenskap under förbundets 

40 första år). Styrelsen diskuterade sig fram till att det 

är mest önskvärt om potentiella skribenter och texter 

dels kan a) föra en kritisk diskussion om svensk 

statsvetenskap, b) fokusera ämnets framtid och på 

frågan vad vi bör ägna oss åt, samt c) ge allmänhetens 

eller offentliga tjänstemäns syn på vad svensk 

statsvetenskap kan göra mer av – och bättre. 

8 VR:s utvärdering, uppföljning Då styrelsen avser att författa en principiell kommentar 

till det som blir resultatet av Vetenskapsrådets 

pågående pilotutvärdering av svensk statsvetenskap, 

uppmanade ordförande Patrik Hall ledamöterna att 

fånga upp och till styrelsen förmedla respektive 

institutioners arbete med och syn på utvärderingen, 

dess resultat och rekommendationer, som ett sätt att 

förankra det som blir förbundets ståndpunkter.  

9 NOPSA, konsekvenser av 

uppskjuten konferens 

Ordförande Patrik Hall redogjorde för diskussioner på 

senaste NOPSA-styrelsemötet kring konsekvenserna av 

den uppskjutna konferensen på Island. Följden blev en 

ändring av stadgarna så att NOPSA:s ordförande 

(Flemming Juul Christiansen) får förlängt mandat i ett 

år och att det sedan är upp till den nya styrelsen att 

besluta om den hittills rådande treårscykeln (med 

konferens 2023, 2026, etc.) ska fortsätta gälla eller inte.  

10 

11 

 

 

Datum för nästa möte 

Övriga ärenden 

 

 

En Doodle-länk sänds ut med förslag på mötestider i 

början av juni, 2020. 

Thomas Larue påminde om riksdagens uppsatstävling 
och redogjorde kort för de insatser som gjorts för att 
hos rektorer och prefekter öka medvetenheten om 
tävlingen. Äran är inte bara studenternas, utan priser 
blir även en fjäder i hatten för handledare och 
hemmainstitution. Särskilt smickrande är det säkert 
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________________  _________________ 

Magnus Erlandsson  Patrik Hall    

Mötessekreterare  Mötesordförande 

 

_________________ 

Magnus Hagevi     

Justeringsperson 

 

12 

 

Mötets avslutande 

också att bli den första som får priset då tävlingen nu 
genomförs för första gången.  

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

 
 

 
 

 


