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Ärende Beslut/Åtgärd 

1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Douglas Brommesson förklarar 

mötet öppnat.  

2 Val av mötesordförande Jan Olsson väljs till mötesordförande 

3 Val av mötessekreterare Johanna Jormfeldt väljs till mötessekreterare 

4 Val av justeringspersoner Till justeringspersoner utses Peter Strandbrink och 

Cecilia Arensmeier. 

5 Fastställande av dagordning Tillägg av pkt 14, val av redaktionsråd och pkt 16, 

styrelsens förslag till årsmötet. Dagordningen fastställs 

med dessa ändringar. 

6 Protokoll från föregående 

förbundsmöte 2021 i regi av 

Mittuniversitetet 

Protokollet är justerat och finns sedan föregående år 

tillgängligt på förbundets hemsida. Inga synpunkter på 

protokollet anmäldes. 

Förbundsmötet beslutar att lägga protokollet till 

handlingarna. 

7 Verksamhetsberättelsen 2021-

2022 

Statsvetenskapliga förbundets ordförande Douglas 

Brommesson redogör för huvuddragen i 

verksamhetsberättelsen.  

Den föregående styrelsens kritik av Vetenskapsrådets 

pilotutvärdering av statsvetenskap bedöms ha beaktats. 

Under året har förbundet bl.a. arrangerat 

statsvetardagen i Almedalen i samarbete med Tiden och 

Timbro. Samarbetet med statsvetenskaplig tidskrift har 

fortsatt och förbundet har en egen avdelning i 

tidskriften där vår förbundsredaktör skriver 

kontinuerligt.  

Douglas Brommesson redogör även för de priser som 

styrelsen beslutat om under året. Det gäller 2021 års 

pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig tidskrift, som i 

år delas ut till Magnus Ekengren, Alina Engström och 

Mark Rhinard för artikeln ”Coronapandemin – en 

smygande kris vintern 2020” publicerad i vol 123, nr 5 

(2021). Det gäller också 2021 års uppsatspris till yngre 

forskare, utdelad till bästa uppsatsen bland dem som 

presenterats i någon av arbetsgrupperna vid förbundets 

årsmöte, som gick till Daniel Fjellborg, Luleå tekniska 

universitet, för uppsatsen " Banging on closed doors or 

beating the drum? Social movements’ interpretations of 
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opportunities in legal appeal processes". Det gäller till 

sist också priset för bästa bok om svensk politik, som 

delas ut vart tredje år och som för åren 2018-2022 gick 

till Jenny Jansson för boken Crafting the Movement – 

Identity Entreprenurs in the Swedish Trade Union 

Movement, 1920-1940, utgiven 2020 av Cornell 

University Press. 

Douglas Brommesson berättar om föregående årsmöte, 

som hölls digitalt på grund av pandemin, i arrangemang 

av Mittuniversitetet. Vidare redogörs för förbundets 

internationella samarbete. NOPSA planerar för nästa 

konferens i Bergen 2024. Ett stipendium har inrättats 

för yngre forskare som besöker andra nordiska länders 

statsvetenskapliga konferenser. När det gäller övriga 

internationella samarbetsorganisationer har arbetet 

inte riktigt tagit fart efter pandemin. IPSA arrangerar 

sin nästa World Congress i Buenos Aires i juli 2023.  

Till sist berättar Douglas Brommesson att styrelsen 

gjort en enklare översyn om hur GDPR påverkar 

undervisningen, och framförallt uppsatsskrivande för 

våra studenter. Vi konstaterar att det råder olika 

tolkningar om konsekvenserna av GDPR. Styrelsen har 

beslutat att uppdatera den lista över avhandlingar i 

statsvetenskap som finns på hemsidan och att upprätta 

ett digitalt arkiv över förbundets äldre handlingar. 

Förbundsmötet beslutar att fastställa 

verksamhetsberättelsen.  

8 Bokslut 2021–2022 Johanna Jormfeldt redogör för ekonomin och bokslutet 

för perioden 2021-2022. 

Förbundsmötet beslutar att fastställa balans- och 

resultaträkningarna. 

9 Revisionsberättelse 2021–2022  

 

Revisionsberättelsen föredras av mötesordförande Jan 

Olsson.  

Förbundsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen 

till handlingarna. 

10 Styrelsens ansvarsfrihet  Revisorerna har föreslagit att styrelsen skall beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021-2022.  
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  Förbundsmötet beslutar att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet. 

11 Val av styrelseledamöter 2022–

2023 

  

Valberedningens sammankallande Jakob Gustavsson 
redogör för valberedningens förslag till styrelse för 
perioden 2022-2023: 
 
Ordförande: Douglas Brommesson (Linnéuniv.), omval 

Sekreterare/kassör: Johanna Jormfeldt (Linnéuniv.), 
omval 
 

Ledamöter 

Martin Karlsson (Örebro), omval  

David Olsson (Karlstad), omval  

Mariana Gustafsson (Linköping), omval  

Niklas Bolin (Mittuniversitetet), omval  

Anna Bendtz (Göteborg), omval 

Sara Svensson (Halmstad), omval 

Charlotta Söderberg (Luleå), omval 

Anna Michalski (Uppsala), omval 

Dalia Mukhtar-Landgren (Lund), omval 

Therese Bjärstig (Umeå), omval  

Ulrika Mörth (Stockholm), omval 

Jörgen Ödalen (Mälardalen), omval 

Ann-Catherine Jungar (Södertörn), omval 

Kjell Engelbrekt (Försvarshögskolan), omval 

Astrid Hedin (Malmö universitet), nyval 

Ali Abdelzadeh (Högskolan i Dalarna), nyval 

 

Allmänrepresentanter 

Thomas Larue, fil dr från Umeå universitet och 

sekretariatschef för utvärderings- och 

forskningssekretariatet i riksdagen, omval  

Tove Dannestam, fil dr från Lunds universitet och chef 

för Omvärld och samverkan på Myndigheten för 

tillgängliga medier, omval 
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Förbundsmötet beslutar att välja styrelse enligt 

valberedningens förslag. 

12 Val av revisorer 2022-2023 Jakob Gustavsson redogör för valberedningens förslag 

till revisorer för perioden 2022-2023:  

Freddy Kjellström, Karlstads universitet, omval 

Magnus Erlandsson, Malmö universitet/Södertörn, 

nyval  

Förbundsmötet beslutar att utse revisorer för 

verksamhetsåret 2022-23 enligt valberedningens 

förslag. 

13 Val av valberedning Jakob Gustavsson redogör för valberedningens förslag 

till valberedning för 2022-2023:  

Niklas Eklund (Umeå), omval 

Ann-Marie Ekengren (Göteborg) sammankallande, 

nyval 

Joachim Åström (Örebro), omval 

Li Bennich Björkman (Uppsala), omval 

Bo Persson (Linköping), omval 

Malin Rönnblom (Karlstad), omval 

Ulf Mörkenstam (Stockholm), omval 

Mats Fred (Lund), nyval 

 

Förbundsmötet beslutar att utse valberedning för 

verksamhetsåret 2022-23 enligt valberedningens 

förslag. 

 

14 Val av statsvetenskapliga 

förbundets redaktionsråd 

Jakob Gustavsson redogör för valberedningens förslag 

till redaktionsråd för 2022-2023:  

Katarina Barrling (Uppsala) 

Ann-Marie Ekengren (Göteborg) 

Edvard Deverell (Försvarshögskolan)  

Rolf Hugosson (Umeå) 

Mats Lindberg (Örebro) 
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Charlotta Söderberg (Luleå) 

Peter Strandbrink (Södertörn) 

Elin Wihlborg (Linköping) 

Susanne Wallman-Lundåsen (Linköping) 

Björn Badersten (Lund) biträdande 

redaktionssekreterare 

Magnus Jerneck (Lund) redaktionssekreterare 

Björn Östbring (Lund) litteraturredaktör 

Katarina Roos (Umeå) förbundsredaktör 

 

Förbundsmötet beslutar att utse redaktionsråd för 

verksamhetsåret 2022-23 enligt valberedningens 

förslag. 

   

15 Rapport från Statsvetenskaplig 

tidskrifts redaktionsråd 

Peter Strandbrink informerar om redaktionsrådets 

arbete. Ärenden diskuteras löpande under året och 

rådet hjälper till med peer review. Redaktionsrådets 

ledamöter fungerar som ambassadörer för tidskriften 

och de uppmuntrar till förslag på kommande 

temanummer.  

16 Styrelsens förslag till 

förbundsmötet 

a) Medlemsavgift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen föreslår 

 

att medlemsavgiften för institutionellt medlemskap i 

Statsvetenskapliga förbundet för det brutna 

räkenskapsåret 2023-2024 uppgår till följande: 

- Små institutioner/enheter (färre än 10 

anställda): 1 800 kr 

- Mellanstora institutioner/enheter (10-30 

anställda): 4 200 kr 

- Stora institutioner/enheter (31-60 anställda):  

7 200 kr 

- De största institutionerna (61 eller fler 

anställda): 10 800 kr 
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b) Ort och arrangör av 

årsmötet 2023 

att medlemsavgiften för individuella medlemmar 

uppgår till 200 kr. 

Förbundsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag. 

 

 

Styrelsen föreslår 

 

a) att Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2023 

organiseras av statsvetarna vid Göteborgs universitet.  

b) att preliminära arrangörer för årsmötet 2024 är 

Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. 

Förbundsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag. 

 

17 Motioner Inga motioner har inkommit till årsmötet. 

18 Övriga frågor Douglas Brommesson begär ordet och framför sitt 

varma tack till avgående ledamöter och funktionärer.  

19 Mötets avslutande Ordförande Jan Olsson förklarar mötet avslutat. 

   

   

   

   

Vid protokollet 

 

Johanna Jormfeldt  Jan Olsson   

Mötessekreterare  Mötesordförande 

 

Cecilia Arensmeier  Peter Strandbrink   

Justeringsperson  Justeringsperson 


