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Närvarande  

Niklas Eklund 
Dieter Müller  
Daniel Andersson 
Jan Karlsson 
Maria Lindgren Leavenworth 
Hans Pettersson 
Anna Husebekk 
Lars Lustig 
Robert Nilsson 
Linda Lundmark, §7 

ordförande 
TF föreståndare  
värdinstitution 
teknisk-naturvetenskaplig fakultet 
humanistisk fakultet 
medicinsk fakultet 
annat lärosäte inom the Arctic Five 
länsstyrelsen Västerbotten 
studentrepresentant 
arktiska forskarskolan 

 

Tid: Kl. 13.15-15:00 

Plats: zoom 

 

Nr Ärende Beslut/Åtgärd 

1.  Mötets öppnande Niklas Eklund öppnar mötet 

2.  Fastställande av dagordning Styrgruppen beslutar 
att godkänna dagordningen. 

3.  Utseende av justeringsperson Styrgruppen beslutar 
att utse Lars Lustig till 
justeringsperson 

4.  Information om aktiviteter Dieter Müller berättar vad som 
hänt sedan senaste mötet; UAF, 
CNARC, the Arctic Five, den 
arktiska forskarskolan samt 
workshop om den arktiska 
profilen.  
 
Anne Husebekk berättar om 
mötet mellan UiT och vår 
forskarskola och att det finns bra 
möjligheter för samarbete.  

5.  Rekryteringar Dieter Müller berättar att arbetet 
med att utse Keith Larsson som 
föreståndare är igång och han 
räknas kliva på i mitten av 
mars/början av april.  
 
Dieter Müller meddelar att han 
kliver av som TF föreståndare 
innan nästa möte.  
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Dieter Müller berättar att 17 
ansökningar till tjänsten som 
kommunikatör inkommit. 

6.  Ekonomi Dieter Müller går igenom 
bokslutet och markerar att i och 
med omorganisationen belastar 
numera humanistiska 
fakultetens OH Arcum, en 
merkostnad som inte 
kompenserats samt att i 
dagsläget är Arcums anslag för 
arbete inom the Arctic Five, 
oförändrat, trots det nya 
initiativet Chairs & Fellows 
(2022–2024). 

7.  Forskarskolan Linda Lundmark presenterar 
den nya arktiska forskarskolan 
samt samarbeten, tidsramar och 
pedagogisk modell.  

8.  Arktisk profil för Umeå 
universitet 

Dieter Müller berättar om 
arbetet för en arktisk profil vid 
Umeå universitet och hur det 
kan komma att påverka 
forskningen och tilldelningen av 
medel.  
 
Anne Husebekk berättar hur 
systemet fungerar i Norge.  

9.  Övriga frågor Inga övriga frågor 

10.  Nästa möte Nästa möte är den 22 april kl 
13:15-15:00.  

11.  Mötet avslutas Niklas Eklund tackar deltagarna 
och förklarar mötet avslutat. 

 

Justeras Vid protokollet 

Lars Lustig Anngelica Kristoferqvist 

 


