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Närvarande 

Daniel Andersson, adjungerad  
Niklas Eklund, adjungerad  
Anna Husebekk, Norges arktiska universitet 
Jan Karlsson, teknisk naturvetenskaplig fakultet 
Anngelica Kristoferqvist, adjungerad 
Maria Linidgren Leavenworth, humanistisk fakultet 
Lars Lustig, länsstyrelsen Västerbotten 
Dieter Müller, ordförande 
Robert O. Nilsson, studeranderepresentant 
Hans Pettersson, medicinsk fakultet 
Anna Zachrisson, samhällsvetenskaplig fakultet 

Frånvarande 

Göran Ericsson, Sveriges lantbruksuniversitet 

Tid: kl. 13.00-14.00 
Plats: Online/zoom 

 Ärende Beslut/Åtgärd 

1 Mötets öppnande Dieter Müller öppnar mötet och hälsar den 
nya styrgruppen välkommen. 

2 Fastställande av föredragningslista Styrgruppen beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 

3 Adjungering av Anngelica 
Kristoferqvist 

Styrgruppen beslutar 

att ständigt adjungera Anngelica 
Kristoferqvist till styrgruppen. 

4 Utseende av justeringsperson Styrgruppen beslutar 

att utse Jan Karlsson till justeringsperson. 

5 Instruktion för Arktiskt centrum vid 
Umeå universitet 

Niklas Eklund redogör för Arcums nya 
instruktion, projektperiod samt 
utvärdering innan avslut. 

6 Information om omorganisation och 
aktiviteter 

Niklas Eklund redogör för den 
omorganisation som Arcum genomgått 
under 2021, personalförändringar och 
uppdraget med forskarskola. Han 
informerar om aktiviteter som genomförts 
samt fortsatt förändringsarbete. 
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 Ärende Beslut/Åtgärd 

Mötet diskuterar orsaker, framtida 
uppdrag samt för- och nackdelar med 
omorganisationen.  

7 Budget och strategiska resurser Niklas Eklund redogör för 
budgetanpassning till institutionen för 
språkstudier och humanistisk fakultet, 
samt upplägget för forskarskolan (dnr 
1.3.2-2-21) 

Styrgruppen beslutar 

att godkänna de två inkomna 
ansökningarna om strategiska medel med 
maxbeloppet för aktiviteten (dnr 2.1.6-3-
21).  

8 Ny föreståndare Niklas Eklund meddelar att han kliver av 
som föreståndare vid årsskiftet, och kliver 
på som samhällsvetenskaplig fakultets 
representant i styrgruppen vid samma tid.  

Dieter Müller meddelar att han tillträder 
som tillförordnad föreståndare under 
våren 2022, eller kortare om ny 
föreståndare tillsätts tidigare.  

9 Verksamhetsplan Niklas Eklund föreslår att lätt revidera 
befintlig verksamhetsplan samt förlänga 
den, för att under 2022 jobba fram en 
verksamhetsplan för 2023–2025 i enlighet 
med humanistisk fakultets tidsplan för 
verksamhetsplaner.  

Anne Husebekk poängterar att 
revideringen måste innehålla 
forskarskolan. 

Styrgruppen beslutar 

att godkänna förslaget. 

10 Övriga frågor Dieter Müller informerar om the Arctic 
Fives nya satsning, ’Chairs and Fellows’; 
olika stiftelsers satsning för att stimulera 
forskning om utmaningar i Norden; samt 
förslaget att starta en process för att Arktis 
ska bli profilområde vid Umeå universitet. 

11 Mötestider våren 2022 Styrgruppen beslutar 

att mötestider för våren 2022 blir den  
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 Ärende Beslut/Åtgärd 

• 14 februari, kl. 13.15-15:00, och  

• 22 april, kl. 13:15-15:00. 

12 Mötets avslutande Dieter Müller tackar deltagarna och 
förklarar mötet avslutat.  
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