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PROTOKOLL ARCUM STYRGRUPPSMÖTE  
Onsdag 14 oktober, 2020, 10.00 – 12.00  

Online Zoom-möte  

Närvarande 

Dieter Müller (ordf.) från 10.15 
Niklas Eklund (adjungerad) 
Göran Ericsson (SLU) 
Bertil Forsberg (MedFak) till 10.30 
Katarina Gårdfeldt (Polarforskningssekretariatet) Jan Karlsson (TekNat)  
Jan Karlsson (TekNat) 
Kaisa Huuva (doktorand) 
Maria Lindgren Leavenworth (HumFak) Robert O. Nilsson (doktorand) 
Anna Zachrisson (SamFak) 
Peter Sköld (sekr.)   

 

 

Ärenden 

 

Mötesnoterat 

1.  Mötets öppnande  
Göran Ericsson öppnar mötet.   
  

2.  Fastställande av föredragningslistan  
(bilaga 1)  Styrgruppen beslutar att 

godkänna föredragningslistan.  

  

3.  Utseende av justeringsperson   
  Styrgruppen beslutar att utse Kaisa 

Huuva till justeringsperson.  

   

4.  Föregående mötesprotokoll (bilaga 2)  
Styrelsen beslutar att godkänna 

föregående mötesprotokoll.  

  

5.  Information om pågående aktiviteter  
(bilaga 3)  Peter Sköld redogör för aktiviteterna sedan 

förra styrelsemötet och fäster särskild 

uppmärksamhet vid arbetet med Covid-

19relaterade engagemang, Arctic Five och 

Arktiska Rådet.  

  



 

Protokoll 

ARCUM styrelse 

14 oktober 2020 

 

 
 

Datum 

Sid 2 (4)  

 

 

ARCUM 

SE-901 87 Umeå www.umu.se/english   
 

  
Niklas Eklund redogör för arbetet med 

European Polar Board, Arctic Mayor’s Forum  

samt det kommande mötet med EU-

parlamentariker Erik Bergqvist.  

  

Göran Ericsson uppdaterar mötet om 

gästprofessuren för Julian Olden, som 

tillkommit i samarbete mellan SLU, TekNat 

och Arcum, med ett särskilt fokus på 

Biosfärområdet.   

  

6.  Arcums organisation och verksamhet   
(bilaga 4)  Dieter Müller ansluter till mötet och redogör 

för med Arcums nya organisatoriska placering 

och rekrytering av ny föreståndare. Efter en 

intern intresseutlysning om värdskap för 

Arcum organiserades en hearing 5 oktober 

med fyra intressenter; Institutionen för 

ekologi, miljö och geovetenskap, Institutionen 

för geografi, Institutionen för språkstudier 

samt Statsvetenskapliga institutionen.   

  

Utredningen är pågående. Syftet med den nya 

organisationen är att hitta bättre lösningar för 

projektadministration samt nya placeringar för 

de anställda, eftersom ett centrum inte ska ha 

egna anställda. Målsättningen är också att det 

arktiska arbetet vid Umeå universitet ska 

fortsätta att utvecklas. Prefekten för den nya 

värdinstitutionen kommer att ingå i Arcums 

styrgrupp. Budgetmässigt kommer inget att 

förändras i utgångsläget, Arcum verkar som en 

egen enhet.   

  

Dieter Müller meddelar att diskussionen om 

inrättandet av en arktisk forskarskolan fortgår. 

Planen är att beslut om ny värd ska kunna 

fattas före årsskiftet. Styrgruppen understryker 

väsentligheten av att Arcum behåller sitt 

universitetsövergripande uppdrag.  
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7.  Arctic Five (bilaga 5)  Peter Sköld informerar styrgruppen om 

arbetet med Arctic Five sedan Umeå 

universitet övertog ansvaret 2018. Från 

årsskiftet ska ett nytt universitet leda 

samarbetet. Dieter Müller redogör för sitt 

förslag att inrätta Arctic Chairs & Fellows, som 

är en ansats att vända en top-down-styrning 

till en bottom-up-process. Han meddelar även 

att Arctic Five presenteras i den nyligen 

publicerade svenska strategin för den arktiska 

regionen.   

 

Styrgruppen diskuterar Arctic Fives 

verksamhet och uttrycker stöd till förslagen 

om förändringar. Man diskuterar 

avgränsningen till fem universitet och hur 

doktorander ska kunna engageras genom 

utbildningssamarbeten 

  

8.  Sveriges strategi för den arktiska regionen  
(bilaga 6)   Peter Sköld redogör för Sveriges nya strategi 

för den arktiska regionen som publicerades i 

slutet av september. Han konstaterar att Arctic 

Five och University presenteras, dock inte 

Arcum. Styrgruppen diskuterar strategin och 

menar att den i stort motsvarar det förväntade. 

Överlag lyfter den fram flera  

forskningsområden. Säkerhetsfrågor och 

science diplomacy har fått betydligt mer 

utrymme än i den förra strategin.  

  

9.  NSPA webinar och EU-konsultation  
(bilaga 8)  Dieter Müller och Peter Sköld informerar om 

det webinar som arrangeras av de nordliga 

regionkontoren i Bryssel 22 oktober för att 

diskutera EUs kommande arktiska strategi och 

kopplingarna till Horizon 2021-2027. Dieter 

Müller kommer att presentera Arctic Five.  

  
Styrgruppen diskuterar väsentligheten av att 

arktisk forskning inte präglas av externa 

perspektiv och insatser. Istället bör  

forskningen som bedrivs i Sverige, Finland och 

Norge ges en framträdande roll.   
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10.  Nästa möte  
Styrgruppen konstaterar att nästa 

sammanträde äger rum online torsdag 17 

december, 10.00-12.00 2020.  

  

11.  Övriga frågor  
Inga övriga frågor anmäls.  
  

12.  Mötets avslutande  Dieter Müller förklarar mötet avslutat.  
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Kaisa Huuva (Oct 23, 2020 14:35 GMT+2)
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