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Mötets öppnande 

Val av mötesordförande 

Val av mötessekreterare 

Val av justeringspersoner 

Fastställande av dagordning 

Protokoll från föregående 

förbundsmöte i Malmö 

Verksamhetsberättelsen 2018-

2019 

Bokslut 2018-2019 

Revisionsberättelse 2018-2019 

Styrelsens ansvarsfrihet 

Val av styrelseledamöter 2019-

2020 

Protokoll - Förbundsmöte i 
Norrköping (årsmöte) 
2019-10-03, 16.00-17.00 

Beslut/ Åtgärd 

Styrelsens ordförande Jan Olsson förklarar mötet öppnat. 

Elin Wihlborg väljs till mötesordförande. 

Monika Berg väljs till mötessekreterare. 

Till justeringspersoner utses Patrik Hall och Pär 

Olausson. 

Dagordningen fastställs - inga övriga frågor anmäldes. 

Protokollet är korrigerat och har funnits tillgängligt på 

förbundets hemsida sedan oktober 2018 - inga 

synpunkter på protokollet anmäldes eller har anmälts. 

Statsvetenskapliga förbundets ordföranden Jan Olsson 

redogör för huvuddragen i verksamhetsberättelsen. 

Förbundsmötet beslutar att fastställa verksamhets

berättelsen, med tillägget att även Karlstads universitet 

betalat medlemsavgiften för 2019. Betalningen inkom 

efter att handlingarna färdigställts. 

Mötesordförande Elin Wihlborg redogör för förbundets 

räkenskaper och bokslutet för perioden 2018-2019. 

Förbundsmötet beslutar att fastställa balans- och 

resultaträkningarna. 

Revisionsberättelsen föredras av mötesordförande Elin 

Wihlborg. 

Förbundsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen 

till handlingarna. 

Revisorerna har föreslagit att styrelsen skall beviljas 

ansvarsfrihet. 

Förbundsmötet beslutar att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet. 

Valberedningens sammankallande Jakob Gustavsson 

redogör för valberedningens förslag till styrelse för 

perioden 2018-2019, inklusive ny ordförande: 
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Statsvetenskapliga 

förbundet (SWEPSA) 

Ärende 

Protokoll - Förbundsmöte i 
Norrköping (årsmöte) 
2019-10-03, 16.00-17.00 

Beslut/ Åtgärd 

Ordförande: Patrik Hall, (Malmö) nyval 

Sekreterare/kassör: Magnus Erlandsson (Malmö) nyval 

Ledamöter 

Niklas Bolin (Mittuniversitetet) omval 

Douglas Brommesson (Lund) omval 

Johan Eriksson (Södertörn) omval 

Terence Fell (Mälardalens högskola) omval 

Annika Freden (Karlstad) nyval 

Magnus Hagevi (Linneuniversitetet) omval 

Dan Hansen (Försvarshögskolan) omval 

Maria Jansson (Stockholm) omval 

Martin Karlsson (Örebro) nyval 

Khalid Khayati (Linköping) omval 

Anna Michalski (Uppsala) omval 

Henrik Oskarsson Ekengren (Göteborg) omval 

Katarina Roos (Umeå) omval 

Annica Sandström (Luleå) omval 

Sara Svensson (Halmstad) nyval 

Allmänrepresentanter 

Thomas Lame, fil dr, sekretariatschef för utvärderings

och forskningssekretariatet i riksdagen, omval 

Peter Santesson, fil dr från Lunds universitet och 

opinionschef på Demokop, omval 

Doktorandrepresentant 

Alexander Ryan kvarstår som doktorandrepresentant. Ny 

doktorandrepresentant utses av doktorandgruppen efter 

sedvanlig process och meddelas styrelsen. 

Förbundsmötet beslutar att välja styrelse för 

verksamhetsåret 2018-2019 enligt valberedningens 

förslag. 

Förbundsmötet öppnar även upp för att styrelsen 

utvidgas med två personer, en representant från 
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Val av revisorer 2019-2020

Val av ledamöter till 
Statsvetenskaplig tidskrifts 
redaktionsråd 2019-2021 

Protokoll - Förbundsmöte i 
Norrköping (årsmöte) 
2019-10-03, 16.00-17.00 

Beslut/ Åtgärd 

Förualtningshögskolan, Göteborgs Universitet, samt en 

alternerande representant för de små lärosäten som nu 

inte ingår i styrelsen. 

Jakob Gustavsson redogör för valberedningens förslag till 
revisorer för perioden 2018-2019:

Freddy Kjellström, Karlstads universitet (omval) 

Tomas Bergström, Lunds universitet (omval) 

Förbundsmötet beslutar att utse revisorer för 

verksamhetsåret 2019-20 enligt valberedningens 

förslag. 

Jakob Gustavsson redogör för valberedningens förslag till 
ledamöter i Statsvetenskaplig tidskrifts redaktionsråd: 
Magnus Jemeck (Lund), redaktionssekreterare, omval 

Björn Badersten (Lund), biträdande 

redaktionssekreterare, omval 

Björn Östbring (Lund), litteraturredaktör, omval 

Katarina Roos (Malmö), förbundsredaktör, omval 

Katarina Barrling (Uppsala), omval 

Edward Deverell (Försvarshögskolan), omval 

Ann-Marie Ekengren (Göteborg), omval 

RolfHugoson (Umeå), nyval 

Mats Lindberg (Örebro), omval 

Peter Strandbrink (Söde1törn), omval 

Charlotta Söderberg (Luleå), nyval 

Elin Wihlborg (Linköping), omval 

vakant (Stockholm), nyval anmäls till 

redaktionssekreteraren 

Förbundsmötet beslutar att utse ledamöter till 

Statsvetenskaplig tidskrifts redaktionsråd 2019-2021 

enligt valberedningens förslag. 
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Val av valberedning 2019-2020 

Rapport från Statsvetenskaplig 

Tidskrifts redaktionsråd 

Styrelsens förslag till 
förbundsmötet (se del 5) 

a) årsavgift 2020

Protokoll - Förbundsmöte i 
Norrköping (årsmöte) 
2019-10-03, 16.00-17.00 

Beslut/ Åtgärd 

Jakob Gustavsson presenterar följande förslag till 
valberedning för verksamhetsåret 2019-2020: 

Jakob Gustavsson (Lund) sammankallande, omval 

Li Bennich Björkman (Uppsala) omval 

Niklas Eklund (Umeå) omval 

Mikael Gilljam (Göteborg) omval 

Ulrika Mörth (Stockholm) omval 

Bo Persson (Linköping) omval 

Malin Rönnblom (Karlstad) omval 

Joachim Åström (Örebro) omval 

Förbundsmötet beslutar att väga de ovan nämnda till 

valberedning för verksamhetsåret 2018-2019. 

Redaktionsskreterare Magnus Jerneck redogör för 
verksamheten i redaktionsrådet. Magnus lyfter fram att 
redaktionens ambition är en bred repertoar av olika typer 
av artiklar inklusive mer essäistiska format där man kan 
lyfta fram olika teser, liksom recensioner av böcker. 
Magnus presenterar även kommande specialnummer. 

Styrelsen föreslår 

att medlemsavgiften för institutionellt medlemskap i 
Statsvetenskapliga förbundet under 2020 uppgår till 
följande: 

Små institutioner/enheter (färre än 10 anställda): 
1800 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 

att medlemsavgiften för individuella medlemmar uppgår 
till 200 kr. 
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b) ort och arrangör av
förbundets årsmöte 2020

c) Ny rutin valberedning

Behandling av motioner 

Övriga frågor 

Mötets avslutande 

Protokoll - Förbundsmöte i 
Norrköping (årsmöte) 
2019-10-03, 16.00-17.00 

Beslut/ Åtgärd 

Förbundsmötet beslutar att bifalla styrelsensförslag. 

Styrelsen föreslår 

a) att Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2020
organiseras av statsvetenskap vid Institutionen för
humaniora och samhällsvetenskap, vid Mittuniversitet.

b) att preliminära arrangörer för årsmötet 2021 är
statsvetenskap vid Örebro universitet.

Förbundsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag. 

Styrelsen föreslår 

att valberedningen i syfte att få kollegial behandling 
av nomineringar till styrelsen på varje lärosäte samt 
en mer varierad representation, 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 styrelsensförslag. 

Inga motioner hade anmälts. 

En fråga lyfts angående att förbundet har 50-årsjubileum 
nästa år. Nästa styrelse uppmuntras att ta upp denna 
fråga. Det finns ekonomiskt utrymme att uppmärksamma 
detta under kommande år. 

Mötesordföranden Elin Wihlborg förklarar mötet 
avslutat. 
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Vid protokollet 

Monika Berg 

Mötesselcreterare 

Patrik Hall 

Justeringsperson 

Protokoll - Förbundsmöte i 
Norrköping (årsmöte) 
2019-10-03, 16.00-17.00 

i�m&l�r
Elin Wihlborg 

Mötesordförande 

Pär Olausson 

J usteringsperson 
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