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Protokoll – Förbundsmöte i samband
med förbundets årsmöte,
2020-10-01, 13.00-14.30, via Zoom
Zoom

S!
Statsvetenskapliga

Ärende
förbundet (SWEPSA)

Beslut/Åtgärd

1

Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Patrik Hall förklarar mötet öppnat.

2

Val av mötesordförande

Pär Olausson väljs till mötesordförande.

3

Val av mötessekreterare

Magnus Erlandsson väljs till mötessekreterare.

4

Val av justeringspersoner

Till justeringspersoner utses Patrik Hall och Niklas Bolin.

5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs, punkt 13 byter namn till
information om ledamöter i Statsvetenskaplig tidskrifts
redaktionsråd 2019-2021. Inga övriga frågor anmäldes.

6

Protokoll från föregående
förbundsmöte i Linköping

Protokollet är korrigerat och finns sedan föregående år
tillgängligt på förbundets hemsida. Inga synpunkter på
protokollet anmäldes.
Förbundsmötet beslutar att lägga protokollet till
handlingarna.

7

Verksamhetsberättelsen 20192020

Statsvetenskapliga förbundets ordförande Patrik Hall
redogör för huvuddragen i verksamhetsberättelsen.
Katarina Roos beskrev under denna punkt sin roll som
förbundsredaktör i Statsvetenskaplig tidskrift och
presenterade delar av de så kallade förbundssidor hon
ansvarar för i tidskriften, och bjöd samtidigt in
intresserade att bidra till dessa förbundssidor.
Patrik Hall redogjorde även för beslutet om 2019 års
uppsatspris, som i år delas ut till Emma Ricknell för
uppsatsen ”Is Sweden Finally Waking Up?”, publicerad i
tidskriftens nr 3/2019.
Förbundsmötet beslutar att fastställa
verksamhetsberättelsen.

8

Bokslut 2019–2020

Magnus Erlandsson redogör för ekonomin och bokslutet
för perioden 2019-2020.
Förbundsmötet beslutar att fastställa balans- och
resultaträkningarna.

9

Revisionsberättelse 2019–2020

Revisionsberättelsen föredras av mötesordförande Pär
Olausson.
Förbundsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen
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till handlingarna.

10

Styrelsens ansvarsfrihet

Revisorerna har föreslagit att styrelsen skall beviljas
ansvarsfrihet.
Förbundsmötet beslutar att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet.

11

Val av styrelseledamöter 2020–
2021

Valberedningens sammankallande Jakob Gustavsson
redogör för valberedningens förslag till styrelse för
perioden 2020-2021, inklusive ny ordförande:
Ordförande: Patrik Hall, (Malmö) omval
Sekreterare/kassör: Magnus Erlandsson (Malmö) omval
Ledamöter
Martin Karlsson (Örebro) omval
Annika Fredén (Karlstad) omval
Khalid Khayati (Linköping) omval
Magnus Hagevi (Linnéuniversitetet) omval
Niklas Bolin (Mittuniversitetet) omval
Henrik Oskarsson Ekengren (Göteborg) omval
Sara Svensson (Halmstad) omval
Annica Sandström (Luleå) omval
Anna Michalski (Uppsala) omval
Dalia Mukhtar-Landgren (Lund) nyval
Therese Bjärstig (Umeå) nyval
Ulrika Mörth (Stockholm) nyval
Gustav Sundqvist (Mälardalen) nyval
Ann-Catherine Jungar (Södertörn) nyval
Kjell Engelbrekt (Försvarshögskolan) 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
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för Omvärld och samverkan på Myndigheten för
tillgängliga medier, nyval
Doktorandrepresentant
Fredrik Carlsson (Linköping) kvarstår som
doktorandrepresentant.
Förbundsmötet beslutar att välja styrelse för
verksamhetsåret 2019-2020 enligt valberedningens
förslag.

12

Val av revisorer 2020–2021

Jakob Gustavsson redogör för valberedningens förslag till
revisorer för perioden 2020-2021:
Freddy Kjellström, Karlstads universitet (omval)
Tomas Bergström, Lunds universitet (omval)
Förbundsmötet beslutar att utse revisorer för
verksamhetsåret 2020-21 enligt valberedningens
förslag.

13

Information om ledamöter i
Statsvetenskaplig tidskrifts
redaktionsråd 2019-2021

Jakob Gustavsson presenterar nuvarande ledamöter i
Statsvetenskaplig tidskrifts redaktionsråd:
Magnus Jerneck (Lund), redaktionssekreterare
Björn Badersten (Lund), biträdande
redaktionssekreterare
Björn Östbring (Lund), litteraturredaktör
Katarina Roos (Malmö), förbundsredaktör
Susanne Wallman-Lundåsen (Linköping)
Charlotta Söderberg (Luleå)
Karl Loxbo (Stockholm)
Rolf Hugoson (Umeå)
Katarina Barrling (Uppsala)
Ann-Marie Ekengren (Göteborg)
Edward Deverell (Försvarshögskolan)
Mats Lindberg (Örebro)
Ulf Mörkenstam (Stockholm)
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Peter Strandbrink (Södertörn)
Elin Wihlborg (Linköping)

14

Val av valberedning 2020–2021

Jakob Gustavsson presenterar följande förslag till
valberedning för verksamhetsåret 2020-2021:
Niklas Eklund (Umeå) omval
Jakob Gustavsson (Lund) sammankallande, omval
Joachim Åström (Örebro) omval
Li Bennich Björkman (Uppsala) omval
Mikael Gilljam (Göteborg) omval
Bo Persson (Linköping) omval
Malin Rönnblom (Karlstad) omval
Ulf Mörkenstam (Stockholm) nyval
Förbundsmötet beslutar att välja de ovan nämnda till
valberedning för verksamhetsåret 2020-2021.

15

Rapport från Statsvetenskaplig
Tidskrifts redaktionsråd

16

Styrelsens förslag till
förbundsmötet (se del 5)
a) årsavgift 2021

Redaktionssekreterare Magnus Jerneck meddelar via
mail att tidskriften lever i högönsklig välmåga och att
man lagom till presidentvalet i november kommer att ge
ut ett specialnummer om amerikansk politik. Även
studier av underrättelsetjänst respektive beslutsfattande
publiceras under hösten. Redaktionssekreteraren
uppmana både unga och seniora forskare att skicka in
manus!
Styrelsen föreslår
att medlemsavgiften för institutionellt medlemskap i
Statsvetenskapliga förbundet under 2020 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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att medlemsavgiften för individuella medlemmar uppgår
till 200 kr.
Förbundsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag.
b) ort och arrangör av
förbundets årsmöte 2021

Styrelsen föreslår
a) att Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2021
organiseras av statsvetenskap vid Mittuniversitet.
b) att preliminära arrangörer för årsmötet 2022 är
statskunskap vid Örebro universitet.
Förbundsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag.
Styrelsen föreslår

c) Ny rutin valberedning

att valberedningen i syfte att få kollegial behandling av
nomineringar till styrelsen på varje lärosäte samt en mer
varierad representation, även fortsättningsvis ska
kontakta ämnesansvariga vid medlemslärosätena i början
av valberedningsprocessen och att varje lärosäte
uppmanas föreslå två kandidater: en man och en kvinna.
Förbundsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag.
Inga motioner hade anmälts.

17

Behandling av motioner
Inga övriga frågor anmäldes.

18

Övriga frågor

19

Mötets avslutande

Mötesordföranden Pär Olausson förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Magnus Erlandsson
Mötessekreterare

Pär Olausson
Mötesordförande

Patrik Hall
Justeringsperson

Niklas Bolin
Justeringsperson

