
Anteckningar SuHRF styrgruppsmöte  
2019-04-01 
 
Närvarande: Anna Karlström, Magnus Wessberg, Susanna Carlsten (vid tangenterna), Tor 
Broström, Jenny Helin, Tom Mels, Helene Martinsson-Wallin 
 
§1 Mötets öppnande 
Tor förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes av deltagarna. 
 
§3 Val av justeringsperson 
Helene Martinsson-Wallin valdes som justerare. 
 
§4 Organisationsstruktur samt uppdragens innehåll och villkor 
Anna föredrog Förslag till organisationsstruktur. Se bilaga 1. 
Styrgruppens föreslog att lägga till information om referensgruppens roll.  
 
§5 Ekonomi 
Anna föredrog Budget. Se bilaga 2. 
Styrgruppen föreslog att varje person i styrgruppen ska få 15 h ersättning per år för att delta 
i möten.  
 
 
§6 Forskningsledarnas rapportering 
Har gjorts sedan förra mötet: 

 Hemsidan är färdig och lanserad på svenska 

 Kulturvård har sedan innan SuHRF några gästforskare klara och dessa kommer 
planeras in i SuHRF:s verksamhet nu. 

 Seminarieserie – planering har påbörjats 

 Interna kulturvårdsseminariet – onsdagar kl. 8.15 – har genomförts kontinuerligt 
sedan starten. 

 Uppstart med arbetsmöten för SuHRF, personalen på kulturvård, Fårö 

 Logotävling genomförd och vinnare utsedd 

 SuHRF-bibliotek 

 Nätverkande gällande eventuella gemensamma evenemang/samarbeten med olika 
aktörer inom och utom universitetet 

 Utlysningar har gått ut, ansökningar kommit in och förberetts inför styrgruppsmötet 
 
Ska göras: 

 Logga ska läggas in i mallar och på hemsida 

 Gästforskarseminarierna ska planeras 

 Symposiet ska planeras 

 Hemsidan – ska byggas och lanseras på engelska 

 Öppna samtal i samarbete med Region Gotland 

 Verksamheten ska presenteras på Personalmöte 24 april 



 Verksamheten ska presenteras på CG utveckling 25 april 

 Möte med chefen för CIRCUS, Clas Fredrik Helgesson 

 Göra en lista med vad som är på gång samt hålla räkning på tiden – för att stämma av 

 Ansökningsinstruktionerna gällande gästforskare och ansökningsstöd ska revideras 
 
§7 Informationsspridning och nätverk 
Hemsidan diskuterades. Kan man samla alla hållbarhetsseminarier i ett gemensamt 
hållbarhetskalendarium på CG:s webb för att samla krafter och undvika eventkrockar? 
Viktigt att även CG:s stora kalendarium uppdateras. Informationsspridning diskuterades. 
Viktigt att bjuda in studenter på alla nivåer och även hålla en del publika föreläsningar. Bra 
att använda oss av lokala medier när gästforskare är här. Utarbeta en rutin för att 
gästforskare utvärderar vistelsen när de kommer hem för att kunna samla upp vinster och 
utvecklingspotential.  
 
§8 Ansökningar forskningsstöd  
Anna föredrog bedömningskriterierna för senaste utlysningen.  
Tor lämnade rummet. 
Två ansökningar hade inkommit. Anna föredrog ansökningarna. Se bilaga 3. 
Beslut: Styrgruppen beslutade att de två inkomna ansökningarna skall beviljas medel. 
Tor återkom till rummet. 
 
§9 Kommande utlysningar + eventuella förändringar i dessa 
Styrgruppens förslag: Gör en innehållsförteckning eller formulär så att ansökningarna är mer 
jämförbara. Vikten av att man är konkret i ansökningarna för gästforskare gällande antal 
föreläsningar, seminarier etc. diskuterades. Så även att i kommande beslut bör minst fyra av 
sju ur styrgruppen vara närvarande.  Forskningsledarna ska revidera utlysningstexter och 
instruktioner till nästa styrgruppsmöte. 
 
Vid nästa utlysning ska medel göras tillgängliga för att ordna seminarier och workshops. Ett 
förslag från forskningsledarna var att då även utlysa medel för gästdoktorander. 
Styrgruppen beslutade att säga ja till gästdoktorander.  
 
Rutiner för de löpande utlysningarna av medel för att skriva ansökningar, sk. 
ansökningsstöd, diskuterades. Följande förslag lades fram: 
 
Förslag: 
Att ansökningarna inte får överstiga 20.000 kr och alternativt:  

1. Styrgruppen beslutar löpande per capsulam 
2. Styrgruppen beslutar på styrgruppsmöten 
3. Styrgruppen ger mandat till forskningsledarna att göra bedömning löpande 

 
Styrgruppen vill ta detta beslut först när det beslutats om de får ersättning för sina timmar. 
 
Styrgruppen föreslog att ändra ansökningsstödet så att man även kan söka ersättning för tid 
från SuHRF. Styrgruppen föreslog att fortfarande hålla kvar möjligheten att använda medel 
för ansökningsstöd till ta in personer utifrån. 
 



Styrgruppen poängterade vikten av att om någon person tas hit till CG bör den personen 
bidra med utåtriktad verksamhet. Det finns en miljömässig aspekt kring resande som vi hela 
tiden måste ha i bakhuvudet liksom frågan om vilken nytta det gör för SuHRF och Campus 
Gotland. 
 
Beslutet skjuts (efter revidering) till nästa möte. 
 
 
§10 Referensgrupp 
Det har inkommit 10 förslag på personer från styrgrupp och forskningsledare. Beslut skjuts 
till ytterligare möte, styrgruppens alla medlemmar får gärna lämna in fler förslag, viktigt att 
vi får balans mellan aktörer och deras roller. Syftet med referensgruppen finns formulerad i 
anhållan. 
 
§11 Övriga frågor 
 

 Nästa möte 13 juni kl. 10-12 

 Lokal ändrad till kulturvårds kontor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 
 
FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSSTRUKTUR FÖR SuHRF 
 
 
Ägare/huvudmannaskap – Konstvetenskapliga institutionen Kulturvård  
- Prefekten vid Konstvetenskapliga institutionen delegerar till styrgruppen att fatta beslut  
om ärenden som ryms inom SuHRFs uppdrag och budget. 
- Ska utse styrgrupp och forskningsledare. 
        
Styrgrupp – Forskare från Campus Gotland, 7 st 
- Kulturvårds representant i ledningen vid Konstvetenskapliga institutionen är ordförande i 
styrgruppen. 
- Styrgruppen har övergripande ansvar för SuHRFs verksamhet och ekonomi, för att 
verksamhetsplan och verksamhetsberättelse upprättas, och att ansökningar behandlas. 
Delegerar till forskningsledarna (som är operativa och verkställer) att göra budget, 
ekonomisk rapport, annonsera och hantera ansökningar, organisera seminarier etc, se 
nedan. 
- Styrgruppen formulerar mandat och arbetsuppgifter för forskningsledarna, vilkas 
anställning beslutas om av institutionsledningen.  
- Föredragande i styrgruppen är forskningsledarna. 
- Styrgruppen rapporterar till prefekten genom minnesanteckningar efter varje 
styrgruppsmöte. 
 
Forskningsledare – Personal från Kulturvård 
- Forskningsledarna ansvarar gemensamt för det löpande arbetet, dvs årligen skriva 
verksamhetsplan och verksamhetsberättelse, årligen göra budget och ekonomisk rapport, 
formulera och utlysa forskningsstöd och samordna forskare, utforma och genomföra 
innehåll (seminarier, workshops och konferenser). 
- Forskningsledarna fördelar arbetsuppgifterna sinsemellan. 
 
Referensgrupp – Externa och interna, ca 10 st 
- Utses av styrgruppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
 

 



Bilaga 3 

 



 
 

 



 
 

 

 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


