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PROTOKOLL ARCUM STYRELSEMÖTE   
Onsdag 19 februari, 2020, 12.00 – 15.00  
Sammanträdesrummet våning 3, Norra Beteendevetarhuset  

  

Ärenden  Mötesnotat  

1.  Mötets öppnande Dieter Müller öppnar mötet. Deltagarna 

presenterar sig för varandra.  

2. Adjungering till mötet Styrelsen beslutar  

att adjungera Arcums biträdande föreståndare 

Niklas Eklund samt doktorand Sven Norman 

till Arcums återstående styrelsemöten under 

2020. De har yttrande- samt förslagsrätt men 

inte rösträtt vid mötet.  

3. Fastställande av föredragningslistan  

(bilaga 1) 
Styrelsen beslutar  

att lägga en informationspunkt till övriga 

frågor, samt att därefter godkänna 

föredragningslistan.  

4. Utseende av justeringsperson   

 
Styrelsen beslutar att utse Bertil Forsberg till 

justeringsperson.  

5. Föregående mötesprotokoll (bilaga 2) Styrelsen beslutar att godkänna föregående 

mötesprotokoll.  

6. Information om pågående aktiviteter  

(bilaga 3–4) 
Peter Sköld redogör för aktiviteterna sedan 

förra styrelsemötet och fäster särskild 

uppmärksamhet vid arbetet med CNARC  

Symposium i slutet av maj, arrangemangen av 

Polarforum, Umeå Arctic Forum och 
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panelsymposium med Kanadas ambassad i 

slutet av 2019, Umeå Arctic Seminars, 

Reviderad web, Arcum Digest samt ett 

kommande event i Stockholm arrangerat av 

riksdagens arktiska delegation. Niklas Eklund 

informerade om arbetet med Biosfärområdet 

och Dieter Müller upplyste om att priset Årets 

vän till Umeå universitet tilldelats förre 

arktisambassadören Björn Lyrvall på en gala på 

Grand Hotel i Stockholm.  

Styrelsen diskuterade en Power 

Pointpresentation över Arcums verksamhet 

som sammanställts av Oscar Sedholm. 

Styrelsen ger uttryck för sitt gillande och 

påpekar att den skulle kunna göras om till 

bredformat, förses med textkommentarer, 

läggas ut på webben samt att UIT på sidan om 

UArctic ska ändras till just UArctic.  

7. Ekonomi (bilaga 5) Peter Sköld presenterar den aktuella 

ekonomiska situationen. Myndighetskapitalet 

har under året minskat med 1 419 tkr.  

8. Verksamhetsberättelse 2018–2019   

(bilaga 6 och 7) 
Peter Sköld presenterar Verksamhetsberättelse  

2018–2019 med tillhörande bilaga med 

aktivitetsrapporter. Styrelsen är positiva till de 

resultat Arcum redovisar.    

Dieter Müller redogör för Arcums 

organisatoriska lösning och planerna på en 

forskarskola och Katarina Gårdfeldt berättar 

om initiativ till en nationell Polarforskarskola 

och erfarenheter från andra satsningar på 

forskarskolor.    

Styrelsen diskuterar framtida upplägg och 

konstaterar att framöver bör en ny struktur ges 

till verksamhetsberättelsen, som dessutom med 

fördel kan förses med en mer publik och 

berättande design. Den kan också med fördel 

relatera till den nya, tredelade visionen för 

Umeå universitet samt till den förnyade 

instruktionen som presenteras under året.  

9. Arctic Five   Utifrån det förslag till bylaws för Arctic Five 

som tagits fram under arbetsmöte i Tromsø 

redogör Peter Sköld för organisationen av och 

arbetet med Arctic Five, som också under 2020 

leds av Arcum.    
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Styrelsen diskuterar samarbetet och undrar 

bland annat om det är möjligt att nya tematiska 

områden tillförs.  

10. Nästa möte Nästa styrelsemöte äger rum 12 maj, 12.00-

15.00.  

11. Övriga frågor Sven Norman upplyser om ett kommande 

rennäringssymposium i anledning av 

Girjasdomen, som äger rum på LTU 23 mars.  

Dieter Müller informerar att 

universitetsledningen kommer att tillbringa 

första veckan i september i Abisko, där även 

universitetsledningarna på UIT och Linköpings 

universitet kommer att delta.  

Maria Lindgren Leavenworth berättar att ett 

lanseringsevent för den kommande boken om 

arktisk barnlitteratur kommer att 

samarrangeras med Arcum 17 april.  

12. Mötets avslutande Dieter Müller förklarar mötet avslutat. 

 

 

  

  

  

  

  

  

Justeras        Vid protokollet  

  

  

  

  

Dieter Müller        Peter Sköld  

  

  

  

  

Bertil Forsberg  

Dieter K. Müller (11 Nov 2020 13:54 GMT+1)
Dieter K. Müller

Bertil Forsberg (11 Nov 2020 16:05 GMT+1)
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