
 
 
 
 
 

Styrgruppsmöte SuHRF 2020-12-15 
 
Närvarande: Mattias Legnér (ordförande), Magnus Johansson, Helene Martinsson-Wallin, 
Christer Gustafsson, Tom Mels, Jenny Helin, Joakim Andersson, Anna Karlström 
(sekreterare) 
 

1. Mötets öppnade 
Mattias Legnér förklarade mötet öppnat. 

 
2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 

3. Val av justeringsperson 
Tor Broström valdes till justeringsperson. 

 
4. Föregående protokoll 

Forskningsledarna gick igenom och sammanfattade föregående mötesprotokoll, 
vilket lades till handlingarna.  
Styrgruppen beslutade att föregående mötesprotokoll ska bifogas vid kallelse till 
styrgruppsmöte.  
 

5. Styrgruppen 2021  
Som ett led i att ytterligare sprida information om, öka delaktigheten inom och få en 
bredare förankring för SuHRFs verksamhet vid Campus Gotland, föreslog 
forskningsledarna att dess styrgruppsmedlemmar byts ut under tiden SuHRF pågår 
och har finansiering från Planeringsrådet, t.o.m. 2023.  
Styrgruppen beslutade att två styrgruppsmedlemmar av de fyra som inte 
representerar Kulturvård byta ut vid halvårsskiftet 2021. Forskningsledarna ger 
förslag vid styrgruppsmötet i april. Någon av Kulturvårds tre representanter i 
styrgruppen kan komma att bytas ut, beroende på hur institutionsledningen ser ut. 
 
Styrgruppens ordförande ska vara Kulturvårds representant i Konstvetenskapliga 
institutionens ledning. Eftersom det för närvarande och fram till halvårsskiftet 2021 
inte finns någon representant från Kulturvård i ledningen ska det finnas en tillfällig 
ordförande. Styrgruppen ansåg det inte nödvändigt att skriva om SuHRFs 
organisationsstruktur, utan att det är tillräckligt att forskningsledarna meddelar 
ledningen styrgruppens beslut i frågan. Från och med juli 2021 är Kulturvårds 
representant i institutionsledningen ny ordförande i styrgruppen.  
Styrgruppen beslutade att Christer Gustafsson är ordförande för SuHRFs 
styrgruppsmöten januari – juni 2021.  
 



Forskningsledare för 2021 diskuterades. För att öka delaktighet och spridning om 
SuHRFs verksamhet föreslogs att en av forskningsledarna ska vara en doktorand vid 
forskarskolan, alternativt vid Kulturvård. Eftersom nya doktorander börjar i januari 
2021 är det lämpligt att aktuell doktorand arbetar inom SuHRF 10% under andra 
halvan av 2021. Möjligheten att ytterligae en av de fyra forskningsledarna ersätts 
med en forskare från en annan institution diskuterades också. Forskningsledarna tar 
fram förslag.  
Styrgruppen beslutade att följande arbetstidsfördelning ska gälla för 2021: 
Anna Karlström 20% 
Joakim Andersson 10% 
Gustaf Leijonhufvud 5% 
Doktorand 5%   
 

6. Forskningsledarnas rapportering  
a) Ansökningar 
Owe Ronströms ansökan om medel för workshopen Narrating sustainability – 
sustainable narratives förtydligades och skrevs om efter det att ansökan kom in till 
förra styrgruppsmötet. Beloppet minskades och ansökan gällde nu 50 000 SEK, 
eftersom delfinansiering från RJ beviljats. 
Styrgruppen beslutade per capsulam den 2/11 att bevilja ansökan med 50 000 SEK.  
 
Inga ytterligare ansökningar har inkommit sedan förra mötet. 
 
b) Ansökningsinternat 
Det internat för att skriva forskningsansökningar, för forskare på Campus Gotland, 
som beslutades att genomföras i december skjuts fram tillsvidare pga pandemin. 
Forskningsledarna återkommer under våren med nytt datum och inbjudan. De som 
redan anmält sig till internatet i december har förtur. 
 
c) Sustainable Heritage Seminar 
Höstens seminarieserie planerades att genomföras online. En av de tre inplanerade 
seminarierna blev av, de övriga ställdes in. Vårens SHS serie kommer att genomföras 
online. 
 
d) Ekonomi  
Möjligheter till nya former av forskningsstöd: På grund av pandemin och det faktum 
att den gör det svårt för gästforskare och gästdoktorander att vistas på Campus 
Gotland, och även att organisera workshops och seminarier har SuHRF svårt att 
fördela budgeterade medel. Mötet diskuterade olika möjligheter att utöka 
utdelningen av forskningsstöd. Följande förslag ska vidare undersökas av 
forskningsledarna till nästa möte: 
- Gästforskar- och gästdoktorandvistelserna kan breddas. Som bestämmelserna är 

nu kan vistelsen vara mellan två och sex veckor. Detta skulle kunna förlängas till 
upp till tre månader. Detta skulle vara intressant för i synnerhet gästdoktorander, 
eftersom det nu finns en tydligare doktorand ’community’ vid Campus Gotland i 
och med forskarskolan.  I nuläget täcks resor och boende av forskningsstödet. 
Detta skulle kunna inkludera även kostnader för mat, visum och försäkringar. 



- En strategisk satsning skulle kunna vara att utlysa en forskartjänst med inriktning 
mot temat för året. En viktig del av uppdraget ska då vara att ta initiativ till och 
samordna större forskningsansökningar, snarare än att genomföra egen 
forskning. 

- För att få in fler ansökningar om medel för att skriva forskningsansökningar skulle 
SuHRF kunna erbjuda forskare på Campus Gotland en längre sammanhängande 
tid. Detta skulle behöva göras i nära samverkan med specifika 
institutioner/fakulteter/övriga organisationer (t.ex. Svenska Institutet Visby 
Programme). 

 
Befintliga förslag på utökade anslagsmöjligheter från styrgruppsmötet i oktober 2020 
arbetar forskningsledarna vidare med. 
 
e) Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk rapport 2020 
Forskningsledarna färdigställer denna och presenterar vid styrgruppsmötet i 
februari. Valda delar av verksamhetsberättelsen publiceras även på hemsidan.  
 
f) Verksamhetsplan inklusive budget 2021 
Forsknignsledarna presenterade en preliminär verksamhetsplan och budget under 
mötet. En mer detaljerad version presenteras för beslut vid styrgruppsmötet i 
februari. 
 

7. Övriga frågor 
–   
 

8. Nästa styrgruppsmöte 
Forskningsledarna skickar ut en Doodle för styrgruppsmöten i februari, april och juni 
2021. 
 

9. Mötets avslutande 
Mattias Legnér förklarade mötet avslutat. 
 
 

 
 ……………………………..                                                  ……………………………….. 
 Anna Karlström                                 Mattias Legnér 
 Sekreterare              Styrgruppens ordförande 
 
 
 ……………………………. 
 Tor Broström 
 Justeringsperson 


