
  
 
 
 
 

Styrgruppsmöte SuHRF 2021-02-19 
Närvarande: Mattias Legnér, Helene Martinsson-Wallin, Christer Gustafsson (ordförande), 
Tom Mels, Anna Karlström, Joakim Andersson (sekreterare), Gustaf Leijonhufvud, Tor 
Broström 
 

1. Mötets öppnade 
Christer Gustafsson förklarar mötet öppnat 

 
2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. Skriftserien presenteras under punkt 5. 
 
 

3. Val av justeringsperson 
Helene Martinsson-Wallin valdes till justeringsperson. 
 
 

4. Föregående protokoll (1 fil bifogas) 
Ordföranden gick igenom beslut från föregående möte och sammanfattade 
föregående mötesprotokoll vilket lades till handlingarna.  
Charlotte Mårland föreslås att ingå i SuHRF forskningsledargrupp. 
 

5. Forskningsledarnas rapportering  
a) Ansökningar 
Forskningsledarna kommer att gå ut med information möjlighet att söka medel för 
gästforskare och gästdoktorand inför sista ansökan den 31 mars. Inga ansökningar 
har ännu inkommit. 
Ove Ronströms tidigare för medel till workshopen Narrating sustainability -
Sustainable narratives dras tillbaka. Han har också skickat muntlig förfrågan/ansökan 
om det skulle vara möjligt att fördela några medel för undervisning på masternivå, 
för en av deltagarna i workshopen, med ett arvode om 8 klocktimmar? 
Styrgruppen menade att SuHRFs medel i huvudsak ska användas för att gynna 
forskningen och inte finansiera löpande undervisning.  
Styrgruppen beslutade att den muntliga ansökan från Ove Ronström avslås.   
Christer lämnar tillfälligt över ordföranderollen till Tor. 
Forskningsledarna meddelade att fyra gästforskare och två workshops som skulle ske 
under våren 2021 skjuts till höstterminen pga. rådande pandemi. 
 
b) Skriftserien 
Forskningsledarna presenterade ett förslag för skriftserie. Då SuHRF är en tillfällig 
organisation som pågår i fem år är det bättre att skriftserien blir ämnet kulturvård 
skriftserie. Vi har tagit kontakt och föreslår att vi inordnas under Uppsala universitets 
Acta serie som verkar vara mest passande. Fördelar med Acta serien är 



anpassningsbarheten och möjligheten att söka pengar inom universitetet. Det 
behövs inte någon redaktionskommitté då det sker genom Acta, och om det behövs 
peer-review kan det ordnas via Kritierium. För att detta ska bli möjligt krävs ett 
institutionsstyrelsebeslut och det är därmed inget som styrgruppen behöver besluta 
om. Namnförslaget är Uppsala Studies in Conservation. SuHRF och dess någon av 
dess forskningsledare kommer stå som redaktör till dess att SuHRF tar slut. Förslaget 
är att en av forskningsledarna står för redaktörskapet genom i sin tid i SuHRF. 
Styrgruppsmötet uttrycker att detta är positivt. 
Styrgruppen beslutade att forskningsledarna presenterar detta förslag för 
institutionsstyrelsen. 
 
c) Information och kommunikation 
Forskningsledarna har arbetat med att kontakta alla elva institutionerna på Campus 
Gotland och det har resulterat i träffar där vi kommer presentera vår verksamhet i 
mars, med början i Institutionen för speldesign.  
 
d) Nya finansieringsmöjligheter 
Forskningsledarna ombads vid förra mötet att undersöka möjligheterna med att 
anställa en forskare under förslagsvis 3 månader. Administrativt innebär det inga 
problem men posten för lönekostnader behöver utökas. Förslaget är att vi har en 
sådan forskare varje år som har en inriktning som passar årets temainriktning. 
Utlysning behöver presenteras och godkännas för institutionsstyrelsen under våren. 
Styrgruppen beslutade att Mattias, Gustaf och Tor tar fram ett underlag för utlysning 
till nästa möte. 

 
e) Sustainable heritage seminar 
 Forskningsledarna informerade att det under våren kommer ske tre Sustinable 
heritage seminars via zoom. Två av de dem kommer ske som docentföreläsningar då 
ämnet kulturvård har fått två nya docenter: Cecilia Rodéhn vid Institutionen för 
genusvetenskap och Kristin Balksten.  

 
 

6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2020  
Forskningsledarna fick föregående styrgruppsmöte i uppdrag att färdigställa 
Verksamhetsberättelse (bilaga 1) och en ekonomisk rapport för 2020 (Bilaga 2). 
Verksamheten har präglats av pandemin och utifrån förutsättningar har vi hanterat 
detta bra.  
 
Forskningsledarna gick också igenom ekonomin. Projektet har med anledning av 
pandemin inte gjort av med så mycket medel för 2020. Projektet har också flyttats 
fram med ett år. Forskningsledarna redovisade det ekonomiska utfallet med att 
SuHRF har ca 1,5 miljoner att spendera för varje återstående år. 

 
Styrgruppen beslutade att verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten 
godkänns och läggs till handlingarna.  
 

 




