
Styrgruppsmöte SuHRF Sustainable Heritage Research Forum – mötesanteckningar 
 
2019-06-13 
 
Närvarande: Magnus Johansson, Tom Mels, Jenny Helin, Mattias Legnér, Tor Broström, Christer 
Gustafsson, Helene Martinsson- Wallin, Anna Karlström (via telefon), Susanna Carlsten, Magnus 
Wessberg 
 

1. Mötets öppnande 

Mattias förklarade mötet öppnat. 

 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

3. Val av justeringsperson 

Magnus Johansson utsågs till justeringsperson. 

 

4. Utlysningar och instruktioner SuHRFs forskningsstöd 

Underlag för utlysningstexter och instruktioner finns samlat på styrgruppens yta i 
Medarbetarportalen. Forskningsledarna arbetar om texterna enligt nedanstående beslut, 
därefter tas de nya texterna per capsulam. Texterna ska ses över av styrgruppen igen om ett år 
och justeras då om behov finns. 

Ansökningsstöd 

Beslut:  

• Forskningsledarna får i uppgift att synka svensk och engelsk utlysningstext och 
bedömningskriterier, framförallt gällande formulering om relevansen för kulturvård. 
Forskningsledarna får i uppgift att lägga till text om att digitala möten bör eftersträvas 
när det går. Korrigering: ändra ordet gästforskare. 

• Ansökningsstöd under 20.000 kr beslutas löpande av forskningsledarna. Ansökningsstöd 
över 20.000 kr beslutas löpande på styrgruppsmöten. Därmed plockas deadlines bort ur 
utlysningstexten.  

• Medlen ska, om särskilda skäl föreligger, även kunna användas för mobilitet från Campus 
Gotland.  

Gästforskare 



Beslut: 

• Forskningsledarna får i uppgift att synka svensk och engelsk utlysningstext och 
bedömningskriterier. Lägg till att vistelsen rekommenderas vara i 2-6 veckor under 
rubriken Budget i guidelines. Korrigera texten så att det står att plats/working space 
tillhandahålls. Lägg till att CV ska vara på max 2 sidor. 

Gästdoktorand  

Beslut: 

• Forskningsledarna får i uppgift att synka svensk och engelsk utlysningstext och 
bedömningskriterier. Lägg till att vistelsen rekommenderas vara i 2-6 veckor under 
rubriken Budget i guidelines. Korrigera texten så att det står att plats/working space 
tillhandahålls. Ändra rubriken till PhD students. Lägg till att CV ska vara på max 2 sidor. 

Workshops och seminarier 

• Forskningsledarna får i uppgift att synka svensk och engelsk utlysningstext och 
bedömningskriterier. Korrigering: ändra ordet gästforskare.  

• Ansökningar under 20.000 kr beslutas löpande av forskningsledarna. Ansökningar över 
20.000 kr beslutas löpande på styrgruppsmöten. Därmed plockas deadlines bort ur 
utlysningstexten.  

• Medlen går direkt till institutionen som söker till skillnad från övriga forskningsstld där 
SuHRF bokar och betalar direkt. 
 

5. Ekonomi  

Forskningsledarna jämförde budget med hittills förbrukade medel.  

Se bilaga. 

 

6. Forskningsledarnas rapportering 

Forskningsledarna föredrog punkten. 

Vad som gjorts sedan förra styrgruppsmötet 
• Hemsidan (engelsk versionen mm) 
• Seminarier:  

                      Sustainable Heritage Seminar, Brilliant Mhlanga 16/5 
                      Samtal om världsarvet Visby, levande stadskärna 22/5 
                      Lunchseminarium med arkeologerna, Hirofumi Kato 24/5 
                      Kulturvårdsseminarier varje vecka 

• Samverkan och information om SuHRF:  
                      Keri Facer 28/3 
                      CIRCUS 16/4 
                      CG utveckling 24/4 
                      Konstvetenskapliga institutionens stormöte 15/5 



       Medverkan i ’Heritage and Migration’ RAÄ konferens 15-16/5  
       SuHRF i media och nyhetsutskick 

• Inbjudningar talare till SuHRF Symposium 
• Gästforskare HT19 
• Grafiskt – illustration och mallar 

  
Vad som ska göras 

• Jobba vidare med hemsidan 
• Planera SuHRF Symposium 
• Planera höstens SHS  
• Planera höstens Samtal om…  
• Sprida call for application för SuHRFs forskningsstöd, såväl via hemsidan som andra kanaler 
• Medverkan på Byggnadsvårdens konvent 

 

7. Referensgrupp  

Plan att samla hela referensgruppen i samband med det årliga symposiet.  

Beslut: 

• Beskrivning av referensgruppens funktion (se bilaga) beslutades att tas.  
• Beslutet om vilka som ska ingå i referensgruppen bordlägges till nästa möte och 

styrgruppens ledamöter uppmanas att inkomma med fler förslag på namn. 

 

8. Övriga frågor 

- 

 

9. Mötets avslutande 

Mattias förklarade mötet avslutat. 

 

 

Mötesanteckningar justerade 

 

………………………………………….. 

Magnus Johansson 20190624 


