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Mattias gick igenom bakgrunden till forumansökan samt dess mål. Hur ska forumet organiseras och 
hur ska styrgruppen arbeta – en viktig diskussionsfråga. Vem ska leda styrgruppsmötena? 

Aktiviteterna vi gör måste också vara hållbara.  

 

Inventering  - vem gör vad på campus?  

Det skulle vara bra att inventera redan pågående projekt etc. som kan involveras. Några exempel 
som kom upp under mötet: 

- Informatik och media – digitalisering, samhälle i förändring, undvika resande 
- Arkeologi – Klimatförändringar i Stilla Havet 
- Forskarskolan  

Samla ihop campuspersonal för workshop? Uppstart för att definiera fältet – tillsammans. ”Officiell 
release” förslagsvis maj. Risk att vi missar spännande verksamhet och synergieffekter om vi inte är 
öppna. Titta på de fokussatsningar som görs på campus. Hitta kontaktytor.  

 

Ska det finnas särskilt fokus? 

Öar, landsbygd? Rurala områden? Ofta fokus på städer i forskningen om hållbart samhälle. 

Rättvisefrågor, tillgång till kulturarv? 

Tillväxtfrågor – är det förenligt med hållbarhet?  

 

Kommunikation 

Funktionsadress 

Visa vilka resultat vi gör  

Hemsidan – länkas från institutioner 

Hålla ögonen öppna för vad som redan kan göras 

Bergmangårdarna? 



Beslut och övriga diskussioner 

Forskningsledarna får ta beslut om ansökningar om tid för att skriva ansökningar, styrgruppen tar 
beslut om workshops och gästforskare. 

Förslag: forskningsledarna föredrar och förbereder, mötesledare blir en av kulturvårdsprofessorerna 

Frågan om jäv – externa granskare? Den det berör får gå ut ur rummet? 

Problemet med seminarieserie är att det riskerar bli ett arrangemang dit inte så många kommer – 
bättre om vi kan synka med exempelvis Kulturarvsinkubatorn eller Sustainability Talks, Hållbara 
besök och/eller forskarluncher. 

CG Utveckling – informera om forum 6 mars 

Logga, utlysa tävling med pris för studenter 

Skriftserie - Acta utgivning universitetet – kräver att man lämnar in en beställning medgivande från 
prefekt + redaktör, onlinepublicering, skulle kunna utmynna i en bok. Vi måste tänka på syftet eller 
idé längre framåt. Special issue - temanummer i redan etablerad journal? Att bjuda in galjonsfigurer 
till redaktörskap? Alliera sig med Institute for Sustainable Heritage London? Working papers, en väg 
mot … Blir en form av organisatoriskt minne. Att våga publicera tankar – think papers … research gate 
fungerar på det viset. Kulturvård har en konferensrapport EEHB2018 som skulle kunna bli första 
skriften. Beslut bordlades. 

Alla styrgruppmedlemmar ska skicka in förslag på referensgruppsmedlemmar till forskningsledarna, 
för input och kvalitetskontroll.  

Finns synergieffekter med de samarbeten som redan finns i Östersjöregionen (Östersjöstiftelsen)? 

Engelska måste vara standard. 

Styrgruppen bjuds in till MP-grupp. 

Nästa styrgruppsmöte 

Förslag varannan månad - Magnus är på CG jämna veckor, men kan delta på distans – 
forskningsledarna gör en Doodle utifrån följande förslag på veckor/dagar:  

• v. 14 måndag, tisdag   1 april 10-12 
• v. 24 torsdag, fredag (em)  13 juni 10-12 
• v.34 torsdag, fredag   22 augusti 10-12 
• v. 42 måndag, onsdag  16 oktober 15-17 
• v. 50 måndag-fredag   10 december 15-17 

/Susanna 


