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Protokoll avseende styrelsesammanträde (över internet) fredagen den 27 februari 2009 
 
Närvarande:  
Hans Agné, Stockholm 
Björn Badersten (sekreterare/kassör), Lund 
Magnus Jerneck (ordförande), Lund 
Lily Lanefeldt, doktorandrepresentant 
Anders Lidström, Umeå 
Susan Marton, Karlstad  
Jan Olsson, Örebro 
Marika Sanne (allmänrepresentant) 
Helena Stensöta, Göteborg 
Pauline Stoltz, Malmö 
PerOla Öberg (vice ordförande), Uppsala  
 
Frånvarande:  
Gregg Bucken-Knapp, Högskolan Väst 
Magnus Hagevi, Växjö 
Adolphe Lawson, Södertörn 
Cecilia Malmström (allmänrepresentant) 
Carl Rova, Luleå 
Marie-Louise von Bergmann Winberg, Mittuniversitetet 
Elin Wihlborg, Linköping 
 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Magnus Jerneck förklarar mötet öppnat 

 
2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs med följande rubricering av punkt 6: Nordisk representation i 
ECPRs Executive Committee.  

 
3. Val av mötessekreterare 

Björn Badersten utses till mötessekreterare. 
 
4. Val av justeringsperson 

Lily Lanefelt utses till justeringsperson. 
 

5. Föregående mötes protokoll 
Protokollet antas utan anmärkningar. 
 

6. Nordisk representation i ECPR:s Executive Committee 
Statsvetenskapliga förbundets styrelse nominerar Professor Jonas Tallberg, 
Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, till nordisk representant i 
ECPR:s Executive Committe. Punkten justeras omedelbart. 
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7. Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2009 i Örebro 
Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2009 hålls i Örebro 2009-10-08--09 och 
arrangeras av Statskunskap, Örebro universitet. Jan Olsson informerar om 
förberedelsearbetet. Nio arbetsgrupper erbjuds, som beaktar såväl sedvanliga 
workshopteman som forskningsprofiler i Örebro och som är tematiserade enligt 
följande: 

 
Politisk teori och politiska idéer 
Medborgarskap och medborgarskapande 
Förändringar i politik och förvaltning: retorik, praktik och demokrati 
Kön och politik 
Jämförande politik 
EU inför dagens och morgondagens utmaningar 
Hållbar utveckling som politisk utmaning 
Internationell politik 
Politisk kommunikation och politiskt deltagande i en digital era 

 
Sessioner i arbetsgrupperna hålls under torsdag för- och eftermiddag (8/10) och fredag 
förmiddag (9/10). Vidare planeras två gemensamma paneldiskussioner, en på temat 
”En europeisk imperiestat” (torsdag) och en på temat ”Framtida forskningsuppgifter i 
världskrisernas och världspolitikens tid” (fredag). Årsmötesförhandlingar äger rum 
fredag lunch. En särskild doktorandträff anordnas torsdag eftermiddag/kväll. 
Gemensam festmiddag arrangeras torsdag kväll på Stora hotellet. 
 
Mer information om årsmötet finns på: 
http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____56966.aspx 
 
Nomineringsförfarandet vad gäller förbundets uppsatspris, som delas ut vid årsmötet, 
ska ses över och förenklas. 

 
8. Förbundets ekonomi 

Förbundets ekonomi är stabil. Per 2009-02-05 har förbundet 89 546,21 kr innestående 
på förbundets postgirokonto. 

 
9. Diverse meddelanden 

En förfrågan har inkommit till förbundet om att nominera uppsatser för publicering i 
den internationella nätbaserade engelskspråkiga tidskriften World Political Science 

Review, som översätter och publicerar uppsatser av hög kvalitet skrivna på nationella 
språk. En diskussion förs om det är förbundet eller Statsvetenskaplig Tidskrift som bör 
nominera uppsatser. Björn Badersten får i uppdrag att ta upp frågan med 
redaktionsrådet för Statsvetenskaplig Tidskrift. PerOla Öberg får i uppdrag att 
undersöka hur nomineringsförfarandet sker och om det är förenat med några 
kostnader. 
 
Anders Lidström informerar om att det årliga metodinternatet inom ramen för 
forskarutbildning i statsvetenskap äger rum i Umeå, 2009-06-08—09. Inbjudan har 
gått ut till berörda miljöer. 

 



 

 

3 

10. Övrigt 
Hans Agné undrar hur långt arbetet har framskridit med skrivelsen ”Små informella 
steg i karriären”, som förbundet avser sända ut till jämställdhetskommittéer eller 
liknande vid landets statsvetenskapliga miljöer. Björn Badersten tar på nytt initiativ i 
frågan. 
 
En förfrågan har inkommit från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet om 
att bli medlem i förbundet. Styrelsen ställer sig positiv till detta. Magnus Jerneck får i 
uppdrag att etablera kontakt med Förvaltningshögskolan. 

 
11. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 19 maj, kl 15.15 respektive torsdagen den 3 
september, kl 10.00. 
 

 
 
 

Vid protokollet: 
 
 
 

Björn Badersten 
 
 
 

Justeras: 
 
 
 
Magnus Jerneck     Lily Lanefelt 

 


