
STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET 
 
 
 
Styrelsemöte (över internet), torsdag 27/1 kl 10-12 
 
Närvarande: 
Björn Badersten (tom punkt 11) 
David Feltenius 
Pauline Stoltz 
Johan Eriksson 
Jonna Johansson 
Magnus Hagevi 
Simon Matti 
Åsa Casula Vifell 
Elin Wihlborg (till och från p.g.a. dålig anslutning till Australien) 
Marianne Danielsson 
PerOla Öberg 
 
 
1. Mötets öppnandes.  
 
2. Dagordningen fastställdes, med ändringen att punkten om SPS’ redaktion 
 flyttades upp. 
 
3. Till mötessekreterare valdes Marianne 
 
4. Till justeringsperson valdes Pauline Stoltz 
 
5. Föregående mötesprotokoll befanns ännu ej vara justerat, och frågan ställdes om 
 alla närvarande verkligen upptagits på listan. Marianne fick i uppdrag att åtgärda 
 detta. 
 
6. Beslutades att styrelsen ställer sig bakom att redaktionen till SPS förläggs till 
 Stockholm. Stockholm befanns vara väl rustat för uppgiften, och dessutom den 
 enda svenska institution som anmält sitt intresse. Formellt beslut tas av NOPSA 
 
7. PeO rapporterade att han närvarat vid ECPSA:s möte i Budapest. Hans mening 
 är att denna sammanslutnings syfte fortfarande är ganska oklart. Den fackliga 
 inriktning som diskuteras inom ECPSA är ur svensk synvinkel problematisk då 
 det svenska förbundet inte har mandat från sina medlemmar att driva sådana 
 frågor. Den informationsinsamling som sammanslutningen ägnar sig åt ter sig 
 oprofessionell. PeO reser frågan om närvaro är meningsfull. Styrelsens mening 
 är att det svenska förbundet bör samarbeta med övriga nordiska representanter 
 för att också fortsatt kunna hålla sig informerat om hur ECPSA utvecklas, och 
 eventuellt utforma strategier för att påverka utvecklingen. 
 
8. PeO informerade om nästa NOPSA-möte i Köpenhamn 17/3, där årsmöte i 
 VASA förbereds. Även Elin kommer att närvara. 
 



9.  Eftersom Carl Dahlström inte närvarade kommenterades det gångna årsmötet i 
 Göteborg bara som hastigast, men i positiva ordalag. David Feltenius meddelade 
 att han sitter i organisationskommittén för nästkommande möte i Umeå 27-28 
 oktober (tors-fre), och kommer att kunna förmedla löpande information till 
 styrelsen. Han meddelade att mötet kommer ha sju fasta, traditionella grupper, 
 men att det också kommer lämnas utrymme för ytterligare förslag på 
 temagrupper.  
 
10. Styrelsen beslutade ställa sig bakom en medlemsinstitutions nominering av en 

statsvetarkollega till ECPR:s Life time award. 
 
11. ECPR i St Gallen. Frågan togs upp om interna konflikter som tycks finnas i 

ECPR, men ingen kunde lämna besked om vad denna i så fall bestod av, annat 
än att konstitutionen håller på att reformeras och att kansliets arbetsförhållanden 
verkade påverkas av det. 

 
12. Av den ekonomiska rapporten från kassören framgick att ekonomin är god. På 
 kontot finns 76 000 kronor. Det finns alltså utrymme för förslag från 
 institutionerna om hur medel kan användas i förbundets syfte. Beslöts att på 
 nästa möte ha detta som en dagordningspunkt för att ge styrelsen möjlighet att 
 diskutera saken på sina institutioner. 
 
 
13. Övrigt: tjänstetillsättningar rapporterades. 
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Marianne Danielsson 
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Pauline Stoltz 
 
 


