
 
 
 
 
 

Styrgruppsmöte SuHRF 2022-12-14 
 
Närvarande: Gustaf Leijonhufvud (ordf), Joakim Andersson, Anna Karlström, Tor Broström, Stefan 
Ivanell, Carina Johansson, Brian Danley, Gurbet Peker (sekr) 
 

1. Mötets öppnade 
Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
3. Val av justeringsperson 
Brian Danley valdes till justeringsperson. 

 
4. Föregående protokoll 
 
Anna Karlström gick igenom beslut från föregående möte och sammanfattade föregående 
mötesprotokoll vilket lades till handlingarna.  

 
5. Forskningsledarnas rapportering 

 
Gästforskare: Emelie Höckert, post-doc vid University of Lapland, Rovaniemi och Hindertje 
Hoarau-Heestra, från Nord universistetet, Bodø gästare Campus Gotland samtidigt. Rapport 
kring deras vistelse ska inkomma enligt Ulrika Persson-Fischier. De var bland annat involverade i 
en del undervisning, bland annat i masterprogrammet i hållbar destinationsutveckling. De hade 
även ett gemensamt Sustainable Heritage Seminar som var öppet för allmänheten. Cirka 30 
besökare på plats och cirka 15 besökare via zoom. 
 
-Transformative play initiative seminar 2022, arrangat av Speldesign. Rapport kring utfall 
inväntas från Sara Bowman. Det var ett välbesökt, närmare 100 personer deltog vid de öppna 
föreläsningarna och workshoparna. Det var ett tre dagarsprogram.  

 
-Christina Fredengren och Janna Oud Ammerveld har besökt Gotland för att skriva sin 
forskningsansökan tillsammans med Caroline Owman. Det har lett till en ansökan och om den 
blir beviljad innebär det att Janna förlägger ett projekt vid Kulturvård i Visby. 

 
Skriva forskningsansökan-retreat: 10 personer deltog den senaste gången. De spenderade två 
dygn i Bursvik för att skriva på forskningsansökningar. 
 
-Samtal om: Anna Karlström och Gurbet Peker har en plan för denna del av verksamheten. 
Beräknas utföras i början på 2023. 
 
SuHRF Symposium 2022:  
Frederik Rosén rapporterade. Deltagarna på symposiet var en blandning av seniora och juniora 
forskare. Det var en tvärvetenskaplig grupp med bland annat från humaniora, 



samhällsvetenskaperna. Deltagarna är verksamma både inom och utanför akademin. Cirka 10 
personer deltog och workshopssessionerna var i form av diskussioner och dialoger. Ämnet för 
symposiet var: ”Kulturarv och konflikter: Nya perspektiv”. Syftet var att studera politiska 
aspekter av minnes- och kulturarvsprocesser i relation till politiska konflikter. Det resulterade i 
samtal om bland annat hur man kan utveckla ramverk och förhållningssätt kring policy arbete 
för bland annat forskare och politiker att förhålla sig till. Ett sådant exempel är museernas nya 
roller i konfliktområden i relation till freds- och säkerhetsfrågor. Samverkan mellan deltagarna 
fortsätter. Diskussion kring hur publikation ska utformas pågår. Förutom Frederik står Gurbet 
Peker, Anna Karlström och Mattias Legnér för planeringen och genomförandet av workshops 
och symposium. 
 
Ekonomi:  
SuHRF har under 2022 lyckats bättre än någonsin att hålla budget. Vi går in 2023 med cirka 2,8 
miljoner i SuHRF. Vi kommer ej kunna göra av med allt under 2023. SuHRF har bett 
planeringsrådet om att fatta beslut att vi ska få förlängd dispositionstid till halva 2024. Början 
på 2024 kommer att fokus ligga på uppföljning och djupdykning till de projekt som varit. Budget 
har gjorts på cirka 2 miljoner. Budgeten är lik förra årets och innehåller lönekostnader för 
forskningsledarna, en doktorand på 5%, styrgruppens ersättning samt en SuHRF-forskare för 
nästa års tema: Kulturarv och regional utveckling. Det är två månader som planerats för 
gästforskaren då det bedömts som mest rimlgit att det blir två månader istället för tre.  
 
Det ingår även lönekostnader för att kunna ge ut den första publikationen i i kulturvårdens 
publikationsserie. Under 2023 hoppas forskningsledarna att uppföljning och publikation av 
resultat av Symposiet 2021 på tema energi som Tor Broström och Stefan Ivanell ansvarade för. I 
samband med detta vill forskningsledarna kunna ha medel för att anställa någon som redaktör 
för totalt en månadslön, utspritt på fyra månader samt köpa in tjänst för layout. Det har lagt till 
en övrig post: Övriga kostnader. I denna post ingår tryckkonstnader.  
 
Vi har fem gästforskare som blivit beviljade medel men som inte hunnit komma ännu. Planering 
för att de ska komma till våren 2023 är på gång. Hoppas även att fler ansökningar kommer in i 
mars för gästperioder hösten 2023. Ambitionen är att det ska komma fyra gästforskare per 
termin. 

 
Det finns även en beviljad workshop som inte genomförts ännu. Hoppas att det kommer in fler 
ansökningar. Samma gäller anställningsstöd, det ahr inkommit två ansökningar och hoppas på 
fler under året.  
 
Symposiet 2023 har tema ”Kulturarv och regional utveckling”. Budgeten blir den samma som för 
i år då det var ungefär det som gick åt. 
 
Skrivretreat kommer fortsätta en gång per termin.  
 
SuHRF ska även bidra till att stärka samarbete mellan olika masterutbildningar på Campus 
Gotland. Förra året var det cirka 50 tusen som var avsatt för det men det gick inte åt då 
finansiering hittades även från andra håll.  
 
Beslut: att anta föreslagen budget för 2023. 

 
 
6. Ansökningar 
 



Joshua Juvrud, Stellan Sundh och Lovísa Eiríksdóttir har inkommit med två separata ansökningar 
för en och samma projekt. De behöver uppfylla kravet på att ansökan får totalt vara två sidor 
långt. De behöver även se över budgeten. Den får vara på max en månads arbetstid.  
 
Beslut: Styrgruppen ger följande återkoppling till forskarna: Ansökan ska max vara två sidor 
lång. Det ska endast vara en gemensam ansöka. De behöver även se över sin budget, att den 
max får vara på en månads arbetstid totalt. Styrgruppen kan vid behov ta ett per capsulam 
beslut.  
 
Helene Martinsson-Wallin blev 2019 beviljad att bjuda hit Jane Downes som gästforskare. 
Downes är professor på University of Higlands and Islands. Helene har ej haft kontakt med 
Downes på 1,5 år och vet ej om Downes är intresserad eller ahr möjlighet att komma som 
gästforskare. Helene undrar om hon kan använda medlen till en forskare inom ett 
interdisciplinärt ö-nätverk om Downes inte har möjlighet att komma.   
 
Beslut: Styrgruppen beslutar att Helene kan fullfölja projektet om det gäller Jane Downes. Om 
det istället ska komma en annan forskare behöver Helene inkomma med en formell reviderad 
ansökan till styrgruppen.  
 
 
7. Styrgrupp 2023, mötesdatum och middag 
 
Mattias Legnér ersätts av Petra Eriksson.   
 
Brian Danley ersätt av Pär Ågerfalk. 
 
Mötena kommer ske på onsdagar mellan kl.15-17 
 
Mötesdatum: 8 februari, 5 april, 14 juni, 23 augusti, 18 oktober, 14 december (OBS! Det är en 
torsdag). 
 
Middag sker 8 februari, efter styrgruppsmötet 
 
8. Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor registerade. 
 

 
9. Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
 ………………….………..                                                   ……………………………….. 
 Gurbet Peker                                  Gustaf Leijonhufvud 
 Sekreterare      Ordförande 

 
  

……………………………. 
 Brian Danley 
 Justeringsperson 


