Protokoll – Styrelsemöte
2020-03-30, 13.00-14.30
Skype

Närvarande på mötet: Patrik Hall (ordf.), Magnus Erlandsson (sekr.), Annica Sandström, Fredrik
Carlsson, Thomas Larue, Anna Michalski, Gustav Sundqvist, Johan Eriksson, Martin Karlsson, Sara
Svensson, Khalid Khayati, Kjell Engelbrekt, Niklas Bolin, Annika Fredén, Katarina Roos och Henrik
Ekengren Oscarsson.
Ärende

Beslut/Åtgärd

1

Mötets öppnande

Ordförande Patrik Hall förklarade mötet öppnat.

2

Val av justeringsperson

Till justeringsperson utsågs Annica Sandström.

3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes, inga övriga frågor anmäldes.

4

Protokoll från föregående
styrelsemöte

Protokollet är korrigerat och finns tillgängligt på
förbundets hemsida, inga ytterligare synpunkter på
protokollet anmäldes. Under punkten informerades
även om att förbundets kommande konferens (i
Sundsvall 30.9-2.10 2020) ligger fast, och att ett call for
abstracts har gått ut, vilket ledamöterna uppmanades
att sprida.

5

Almedalen 2020

Patrik Hall informerade kort om programmet för de
seminarium som ingår i Almedalens så kallade
Statsvetardag den 3 juli 2020.

6

NOPSA

7

a) Scand. Pol. Studies.

Tidskriften har fått nya redaktörer och ges nu ut från
Århus universitet. De nya redaktörerna låter hälsa att
skafferiet är ganska tomt och att man välkomnar bidrag
från svenska statsvetare.

b) Resebidrag för unga
forskare

Resebidrag finns att söka från NOPSA för de yngre
forskare som vill delta på grannländers motsvarigheter
till förbundsmöten, och ledamöterna uppmanades att
sprida information om denna möjlighet.

c) Konferens på Island

Patrik Hall informerade om att många anmälningar
strömmat in till NOPSA:s kommande konferens i
Reykjavik, 11-14 augusti 2020.

Hemsida för doktorander

Styrelsen beslutade vid förra styrelsemötet att skapa en
flik på Swepsas hemsida där information om vilka
doktorandkurser som finns möjliga att söka för landets
alla doktorander i statsvetenskap; en flik som kommer
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att flaggas för via Swepsas egen Facebookprofil, när väl
kurserna finns sammanställda. Styrelsens ledamöter
uppmanas återigen att upplysa studierektorer och andra
om denna möjlighet, och att till förbundets sekreterare
sända in uppdaterade listor på kurser, och då till den
här adressen: magnus.erlandsson@mau.se.
Under samma punkt informerade styrelsens nya
doktorandrepresentant Fredric Carlsson om att han
skapat en särskild LinkedIn-sida för statsvetenskapliga
doktorander, på vilken information från övriga Swepsakanaler sprids.
8

Uppsatspris

Sara Svensson, Henrik Ekengren Oscarsson och Patrik
Hall har utgjort kommitté för att utse årets mottagare
av Statsvetenskapliga förbundets uppsatspris för yngre
forskare, och styrelsen beslutade att nominera Anders
Backlund som för sin uppsats – Government Formation
and the Radical Right: A Swedish Exception – mottar
priset under förbundets kommande årsmöte i
Sundsvall.

9

Ledamöter till IPSA Council

IPSA-konferensen i Lissabon i juli är inställd och
förbundet återkommer till frågan om ledamöter till
IPSA Council i anslutning till nästa IPSA-konferens.

10

Förbundsredaktörens punkt

Förbundsredaktören Katarina Roos redogjorde för de
texter som är under produktion till nästa och
kommande nummer, och uppmanade alla med idéer på
teman och innehåll att skriva eller tipsa.

11

Ny doktorandrepresentant i
styrelsen

Fredrik Carlsson, ny doktorandrepresentant i styrelsen,
presenterade sig och hälsades välkommen.

12

Vetenskapsrådet pilotutvärdering

Patrik Hall informerade om Vetenskapsrådets pågående
pilotutvärdering av svensk statsvetenskap, och styrelsen
diskuterade Vetenskapsrådets svårigheter att ringa in
svensk statsvetenskap. Pilotutvärderingen ser ut att
brottas bland annat med hur urvalet av publikationer
ska gå till och med vad som ska utgöra analysenhet:
hela det statsvetenskapliga fältet som sådant, eller
lärosäten, eller enskilda institutioner. Därtill finns
svårigheter med att mäta och fånga genomslag av
statsvetenskaplig forskning. Styrelsen ställde frågor
kring vad syftet med utvärderingen egentligen är.
Styrelsen kommer att återkomma till utvärderingen,

Sid 2 (3)

51

Protokoll - Styrelsemöte
2020-03-30, 13.00-14.30
Skype

Statsvetenskapliga
förbundet (SWEPSA)

möjligen också lämna något slags principiell
kommentar till det som blir utvärderingens resultat och
rekommendationer.

13

Datum för nästa möte

En Doodle-länk sänds ut med förslag på mötestider i
början av juni, 2020.
Ordföranden avslutade mötet och önskade Glad Påsk.

14

Mötets avslutande

Magnus Erlandsson
Mötesselcreterare

ström
Justeringsperson

-

Patrik Hall
Mötesordförande
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