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Närvarande  

Dieter Müller 
Peter Sköld 
Göran Ericsson 
Bertil Forsberg 
Jan Karlsson 
Maria Lindgren Leavenworth 
Robert O. Nilsson 
Anna Zachrisson  
Niklas Eklund 

Ordförande 
Adjungerad 
SLU 
MedFak 
TekNat 
HumFak 
Doktorand 
SamFak 
Sekreterare 

Frånvarande  

Kaisa Huuva 
Katarina Gårdfeldt 

Doktorand 
Extern representant 

 

Tid: Kl 10.00-11.30  

Plats: Online ZOOM-möte 

 

Nr Ärende Beslut/Åtgärd 

1.  Mötets öppnande Dieter Müller öppnar mötet. 
 

2.  Fastställande av 
föredragningslistan (bilaga 1) 

Styrgruppen beslutar  
 
att godkänna 
föredragningslistan. 
 

3.  Adjungering av Peter Sköld  
 

Styrgruppen beslutar  
 
att adjungera Peter Sköld till 
mötet. 
 

4.  Utseende av justeringsperson Styrgruppen beslutar 
 
att utse Robert O. Nilsson till 
justeringsperson. 
 

5.  Föregående mötesprotokoll 
(bilaga 2) 
 

Styrgruppen beslutar 
 
att godkänna föregående 
mötesprotokoll. 
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6.  Information om pågående 
aktiviteter (bilaga 3) 
 

Niklas Eklund redogör för 
Arcums aktiviteter sedan förra 
styrelsemötet och framhåller 
särskilt dels att det är värdefullt 
att kunna uppvisa en så hög 
aktivitetsnivå trots pågående 
omorganisation, dels att 
aktiviteterna även omfattar 
vetenskaplig publicering.   
 
Jan Karlsson efterlyser mer 
information om arbetet med att 
få en nationell nod för arktisk 
forskning förlagd till Umeå 
universitet. 
 
Peter Sköld påpekar att UmU 
arbetet med frågan länge, enligt 
vissa källor ända sedan 1992, 
samt att kontakterna med den 
nya arktisambassadören Louise 
Calais och pågående samtal med 
Luleå Tekniska Universitet ändå 
skänker visst hopp om 
nuvarande utveckling. 
 
Dieter Müller föreslår en 
utvecklad diskussion om detta 
samt en uppdatering ur 
universitets-ledningens 
perspektiv. Han betonar att det 
handlar om långsiktigt arbete, 
där bl.a. kontakter med politiker 
och andra beslutsfattare ger vid 
handen att lärosäten bör söka 
samverkan med andra för att bli 
framgångsrika i tillskapandet av 
forskningsnoder. Han 
informerar också om att 
universitetsledningen nu avser 
att satsa på en tvärvetenskaplig 
arktisk forskarskola på temat 
hållbar utveckling, omfattande 
samtliga UmU:s 
fakultetsområden. Det räknas på 
två intag av 12–16 doktorander  
 
Bertil Forsberg undrade över 
hur finansieringsformerna för 
doktoranderna i så fall skulle se 
ut, varpå Dieter Müller svarade 



 

Protokoll 
Arcum styrelse 
arcum@umu.se 
090-786 50 00 
 
Torsdagen den 15 april 2021  

Sid 3 (7)  

 

 
Arcum 

901 87 Umeå www.umu.se/arktiskt-centrum   
 

att något beslut inte fattats med 
att det sannolikt skulle komma 
att handla om samfinansiering, 
dock att det ännu är oklart om 
det i så fall skulle handla om 
fakulteter eller institutioner som 
part. 
 
Dieter Müller lyfte även fram 
utvecklingen in Arctic Five, där 
Rektor nu ställt sig positiv till att 
i samarbete med övriga 
partneruniversitet inrätta Arctic 
Chairs och Arctic Fellows i syfte 
att bygga nätverk och gemenskap 
samt att öka synligheten. 
Detaljerna är ännu oklara, men 
ett regelverk är under 
utarbetande vilket borde kunna 
göra poisitionerna sökbara redan 
till hösten 2021. 
 
Anna Zachrisson föreslår gleshet 
som ett möjligt kriterium för att 
bygga nätverk och hitta partners.  
 
Peter Sköld påpekar att 
internationella organ, t.ex. 
AIASC genomför surveyer som 
också kan vara vägledande. 
 

7.  Budget och strategiska resurser 
(bilaga 4) 
 

Niklas Eklund redogör kortfattat 
för ekonomi och budget och 
framhåller särskilt att två 
faktorer för närvarande ger 
Arcum en budget i balans; 
personalförändringen vid 
årsskiftet samt det fortsatt 
kraftigt minskade resandet 
under pågående pandemi. 
Arcum förlängde vid årsskiftet 
sin verksamhetsplan med 
hänvisning till pågående 
omorganisation. Arcums nya 
styrdokument har ännu ej 
beslutats, men kan antas träda i 
kraft senast vid halvårsskiftet, 
varefter en ny verksamhetsplan 
tillika styrgrupp måste upprättas 
och beslutas. Sedan föregående 
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styrgruppsmöte finns emellertid 
inga avvikelser annat än den 
förbättrade budgetbalansen att 
redovisa.  
 
Niklas Eklund redovisar det 
bifogade dokumentet 
Information om strategiska 
medel, vilket styrgruppen 
därefter diskuterar som underlag 
för beslut om fördelning av 
strategiska medel. 
Ansökningarna från Anne Heith, 
Krister Stoor och Ulrika 
Söderlind bedöms positivt. Jing 
Helmerssons ansökan ifrågasätts 
emellertid på två avgörande 
punkter. Dels har Helmersson 
vid två tidigare tillfällen tilldelats 
medel för motsvarande aktivitet, 
varför styrgruppen gärna skulle 
se förnyelse av idéer och 
inriktning. Dels avser ansökan 
anordnandet av en 
sammankomst med fysiskt 
kontakt mellan individer, vilket 
givet internationella och 
nationella restriktioner för 
resande och kontakter torde 
behöva skjutas upp långt bortom 
hösten innevarande år. Givet den 
nödvändiga tidsförskjutningen 
uppstår dessutom en oklarhet 
kring vad som i ansökan menas 
med att förhålla sig till pågående 
pandemi.  Styrgruppen är enig i 
denna diskussion. 
 
Styrgruppen beslutar 
 
att bifalla ansökningarna om 
strategiska medel från Anne 
Heith (5 tkr), Krister Stoor (20 
tkr) och Ulrika Söderlind (10 
tkr). 
 
att avslå ansökan om strategiska 
medel från Jing Helmersson (20 
tkr).  
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8.  Arcums organisation och 
verksamhet; Vad vill vi föra 
vidare?   
 

Dieter Müller inleder under 
denna punkt en öppen 
diskussion om vilka medskick 
styrgruppen skulle vilja göra till 
nästa grupp, även om det kan bli 
så att somliga individer sitter 
kvar i motsvarande position även 
efter omorganisationen av 
Arcum. Han inleder själv med 
synpunkten att Arcum varit 
framgångsrikt i sitt arbete med 
individuella forskare, men 
samtidigt missat kontakten med 
och informationen till 
dekanerna, vilket gör att tre av 
fyra dekaner i dagsläget har 
endast vag uppfattning om vad 
Arcum är och gör. 
 
Robert O Nilsson framhåller att 
den eventuella utvecklingen av 
en arktisk forskarskola låter 
fantastiskt ur 
doktorandperspektiv. Han 
uppfattar det som att kunskapen 
om Arcum är låg även bland 
doktorander vid UmU, varför 
nästa styrgrupp borde sikta på 
att stärka kommunikationen om 
Arcum internt på universitetet. 
Han vill också framhålla nyttan 
av publikationen Arcum Digest. 
 
Jan Karlsson menar att en 
kommande styrgrupp kanske 
kan se större möjligheter att vara 
aktiv och jobba mer visionärt än 
vad denna grupp gjort under 
senare tid. Styrgruppens roll och 
uppdrag måste hållas levande, 
vilket kräver energi och initiativ. 
 
Bertil Forsberg anser också att 
mer kunde göras för att sprida 
information inom de olika 
fakulteterna och att Arcum bör 
fundera igenom vilket stöd som 
kan ges för detta. Förståelsen 
bland enskilda forskare finns 
inte alltid, t.ex. när det gäller 
någon som jobbar med 
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luftvägsproblem hos människor i 
Norrbotten—den arktiska länken 
finns ju, men var? Han efterlyser 
också mer av inskolning för 
medlemmar i styrgruppen. 
 
Göran Ericsson framhåller 
uppfattningen att tiden talar för 
Arcum och att han betraktar SLU 
som en aktuell partner även 
fortsättningsvis. Han ser 
satsningen på en forskarskola 
som ett framgångsrecept inte 
minst därför att den genom 
doktoranderna även tillskapar 
ambassadörer för arktiska frågor 
ute på institutionerna. 
 
Dieter Müller betonar att Arcum 
genom sin historia varit bra på 
att väcka uppmärksamhet och 
intresse t.ex. genom det årliga 
symposiet Umeå Arctic Forum-
alltid den 12/12- eller den stora 
internationella 
arktiskonferensen härom året, 
seminariet med utrikesministern 
nu senast samt deltagande i EU:s 
horizon-ansökningar. Arcum bör 
fortsätta sträva efter att visa på 
mångfalden och totaliteten som 
präglar forskningen vid UmU, 
inte minst genom att fortsätta 
visa på att arktisk forskning 
handlar om något större än 
fartygsforskning i 
polarområdena. Ett förslag 
skulle vara att avhålla ett 
styrgruppsmöte för Arcum i 
Abisko. 
 
Peter Sköld framhåller att 
fakultetsnoder har diskuterats 
tidigare under åren, men utan 
framgång. Han bekräftar 
samtidigt satsningen på enskilda 
forskare och forskargrupper och 
påpekar att denna hängt ihop 
med hur en struktur av till 
Arcum anknutna forskare byggts 
upp. 
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Anna Zachrisson påpekar att 
listan över anknutna forskare 
enkelt borde kunna brytas ner på 
fakulteter och att träffar med 
information borde kunna ordnas 
på det viset. Hon framhåller 
också vikten av att de 
mingelsessioner (matchmaking) 
som tidigare ordnats av Arcum 
återupptas så snart 
pandemiläget tillåter. 
 
Niklas Eklund nämner att en 
enkät med relaterade frågor till 
nätverket av anknutna forskare 
skickats ut från Arcum under 
vårterminen, vilken borde kunna 
ge relevant information när den 
så småningom sammanställs. 
 
Maria Lindgren Leavenworth 
framhåller vikten av att fortsätta 
publicera Arcum Digest. 
 

9.  Övriga frågor Ingen övrig fråga anmäld 
 

10.  Mötets avslutande Dieter Müller förklarar mötet 
avslutat 
 

 

Justeras Vid protokollet 

Robert O. Nilsson Niklas Eklund 
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