Protokoll fört vid Statsvetenskapliga förbundets styrelsemöte (över
internet) onsdag 8/9 2010, kl. 13 15
Närvarande:
PerOla Öberg (ordf)
Marianne Danielsson (sekr)
Carl Dahlström (t.o.m. punkt 9)
Jan Olsson
Simon Matti
Magnus Hagevi
Björn Badersten
Anders Lidström
Péteris Timofejevs Henriksson

1.

Mötets öppnandes

2.

Dagordningen fastställdes förutom viss omflyttning så att årsmötespunkterna
avhandlades först.

3.

Till mötessekreterare valdes Marianne Danielsson

4.

Till justeringsperson valdes Magnus Hagevi

6.+15.

Information och avstämning inför årsmötet, behov av styrelsemöte under årsmötet:

Information från Carl Dahlström (om mötesordförande, tryckning av handlingar etc.). Beslöts att
styrelsen inte behöver ha styrelsemöte vid årsmötet, men att styrelsen träffas mer informellt under
första dagens lunch.
Med anledning av att förbundet tillsätter Stadsvetenskaplig tidskrifts redaktionsråd, och nuvarande
redaktionsråds mandat går ut detta år, uppdrog styrelsen åt PerOla Öberg och Björn Badersten att
komma med förslag till årsmötet om nytt redaktionsråd. Utgångspunkten bör vara att

redaktionsrådet delvis förnyas, samtidigt som intresserade krafter frågas på nytt för
att säkerställa kontinuiteten.

7.

Förslag medfinansiera fördrink på årsmötet:
Vid föregående styrelsemöte beslutades att bidrag skulle utgå till evenemang kring
årsmötet. Styrelsen ställde sig nu positiv till ett konkret förslag från
årsmötesorganisationen om att förutom omkostnader för en panel (enligt tidigare
beslut) även del finansiera en drinkmottagning i samband med panelen. Beslutades att
inom ramen för de 25 000 kronor som tidigare avsatts kan, förutom panelens
omkostnader (som beräknas bli mindre än vad som tidigare beräknats), även drinken
delfinansieras.

9.

Val av priskommitté för uppsatspriset på årsmötet, mm:
Beslutades att priskommittén ska bestå av förbundets ordförande och
doktorandrepresentant samt ytterligare två ledamöter. Alternativ diskuterades.
Uppdraget att besluta om kommitténs slutliga ´sammansättning delegerades till PeO.

8.

Förfrågan betala konferensavgift för redaktören för jubileumsnumret (Magnus
Jerneck):
Med anledning av att Magnus Jerneck och Björn Badersten lagt ner ett omfattande
ideellt arbete på att sammanställa tidskriftens stora jubileumsnummer, och att
Magnus Jerneck planerade att bevista förbundets årsmöte enbart för att presentera
denna skrift, fann styrelsen det rimligt att förbundet betalar Jernecks omkostnader för
deltagande i årsmötet.

10.

Ekonomisk årsrapport och bokslut:
Marianne och PeO föredrog ekonomisk årsrapport och bokslut.

11.

Verksamhetsberättelse:
PeO föredrog en preliminär verksamhetsberättelse, och en diskussion följde om
ytterligare tillägg.

12.

Representation vid ECPSA:s årsmöte i Budapest 8 9 Oktober:

Styrelsen beslutade att PeO kan resa till Budapest, även om kostnaden för det ligger
på ca 5000 kr. Beslutades att PeO själv slutgiltigt avgör om han ska resa, när det står
närmare klart vad som ska avhandlas på mötet.

13.

Rapport om NOPSA:
PeO rapporterade att exakt så många workshop förslag kommit in som det fanns plats
för, och att alla accepterats.

14.

Övrigt:
PeO rapporterade att han tagit emot en delegation från Kina.

5.

Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Det noterades att listan på
statsvetenskapliga avhandlingar ännu inte lagts ut på förbundets hemsida.

Vid protokollet:

Marianne Danielsson

Justeras:

Magnus Hagevi

