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PROTOKOLL ARCUM STYRGRUPPSMÖTE  
Torsdag 17 december, 2020, 10.00 – 11.30 
Online Zoom-möte 

 

 

Närvarande  

Dieter Müller (ordf.)  

Niklas Eklund (adjungerad) 

Göran Ericsson (SLU) 

Bertil Forsberg (MedFak)  

Jan Karlsson (TekNat) 

Kaisa Huuva (doktorand) 

Maria Lindgren Leavenworth (HumFak) 

Robert O. Nilsson (doktorand)  

Anna Zachrisson (SamFak) 

Peter Sköld (sekr.) 

 

  

 

  

 

Ärenden Mötesnotat 

1.  Mötets öppnande Dieter Müller öppnar mötet.  

 

2.  Fastställande av föredragningslistan 

(bilaga 1) 

Styrgruppen beslutar 

 

att godkänna föredragningslistan. 

 

3.  Utseende av justeringsperson  

 

Styrgruppen beslutar  

 

att utse Maria Lindgren Leavenworth till 

justeringsperson. 

  

4.  Föregående mötesprotokoll (bilaga 2) Peter Sköld lyfter fram att styrgruppen vid sitt 

senaste sammanträde underströk 

väsentligheten av att Arcum behåller sitt 

universitetsöverskridande uppdrag samt 

betonade vikten av att Sverige, Norge och 

Finland har en ledande roll i den arktiska 

forskningen. Därefter beslutar styrgruppen  

 

att godkänna föregående mötesprotokoll. 
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5.  Information om pågående aktiviteter 

(bilaga 3) 

Peter Sköld redogör för aktiviteterna sedan 

förra styrelsemötet och fäster särskild 

uppmärksamhet vid arbetet med UD-

kontakter, UArctic, Interreg, EU och Umeå 

Arctic Forum.  

 

Dieter Müller betonar det mycket positiva med 

de förnyade samtalen med UD. 

 

Bertil Forsberg påminner att kommande 

information gärna får presentera de planer 

som finns för ett samarbete med UIT i syfte att 

upprätta ett center för samisk hälsoforskning.  

Därtill diskuterades de möjligheter som 

öppnas när externa forskare ansluter sig till 

Arcum, i det senaste forskare från Spanien och 

Schweiz. Mötet diskuterar hur samarbeten kan 

utvecklas. 

 

6.  Budget 

(bilaga 4) 

Peter Sköld redogör för ekonomi och budget. 

Arcums största kostnadsposter är personal- 

och OH-kostnader, där de förra ökat från 2,9 

mkr 2019 till 3,8 mkr 2020 beroende på att 

Mistra-projektet avslutats. Resekostnaderna, 

däremot har minskat med 80 % jämfört med 

2019. Om kostnadsnivåerna för drift återgår 

till nivåerna innan Corona-pandemin kommer 

Arcum att generera ett negativt utfall. På sikt 

måste man antingen öka intäkterna eller 

minska kostnaderna. 

 

7.  Arcums organisation och verksamhet   Dieter Müller informerar styrgruppen om den 

översyn av Arcums organisation som ägt rum 

under hösten. Den nya organisationen ska inte 

påverka verksamhetens innehåll men kan 

skapa nya möjligheter, till exempel inom 

utbildning. Föresatsen är att under våren 

säkerställa en placering med HumFak och 

Institutionen för språkstudier som värdar, där 

anställningarna överförs till HumFaks kansli. 

 

Peter Sköld avslutar föreståndarskapet efter 

åtta år men kommer att arbeta med arktiska 

ansvarsområden och andra internationella 

uppdrag som rektors rådgivare.  
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Ny föreståndare blir Niklas Eklund, som 

presenterar sig för styrgruppen. Han meddelar 

att arbetet på Arcum kommer att fortsätta 

oförändrat under våren i syfte att säkerställa 

en bra organisatorisk lösning. Han betonar 

värdet av kontinuitet och ett fortsatt gott 

samarbete med Peter Sköld. 

 

Dieter Müller informerar att samtliga fyra 

fakulteter varit med i diskussionen om 

värdskap och att Arcum ska fortsätta med ett 

universitetsövergripande uppdrag med 

finansiering från rektor. Han konstaterar att 

de långa perspektiven och Umeås nordliga 

position är viktiga utgångspunkter samt att vi 

glädjande kunnat se fler arktiska projekt 

sjösättas under senare tid. 

 

Maria Lindgren Leavenworth hälsar Arcum 

välkomna till Institutionen för språkstudier.  

 

8.  Arctic Five  Peter Sköld redogör för Arcums insatser i 

ledningen för Arctic Five 2018-2020, vilka 

innefattar Rector’s Council, Co-Ordination 

Team, Executive Team, Thematic Areas, 

Students Team, större ansökningar, policy 

papers och arrangemang. Han understryker 

betydelsen av att Arctic Five står omnämnda i 

den nya svenska strategin för den arktiska 

regionen.  

 

2021-2022 kommer University of Lapland i 

Rovaniemi att ha ledningen, assisterade av 

Luleå tekniska universitet. Arcum tar under 

samma period över ansvaret för Web & 

Communication.  

 

Dieter Müller informerar om den nya 

forskningsstruktur som kommer att 

implementeras med utlysningar för Arctic Five 

Chair och Fellows. Han meddelar också att nya 

ansatser görs för att få fram en arktisk ansökan 

för EUs utlysning om European universities. 
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9.  Strategiska resurser (bilaga 5) Peter Sköld redogör för de 12 ansökningar som 

inkommit till höstens utlysning av Arcums 

Strategiska resurser.  Totalt uppgår de ansökta 

anslagen till 115 000 kronor. Han konstaterar 

att jävssituation föreligger i två fall; Per 

Axelsson (där Peter Sköld är medarrangör av 

kursen) och Kasia Huuva (som ingår i Arcums 

styrgrupp). Styrgruppen beslutar 

 

att Sköld och Huuva lämnar mötet när de 

ansökningar som berör dem behandlas. 

 

Styrgruppen diskuterar ansökningarna och 

beslutar 

 

att två av dem inte kan beviljas tilldelning på 

grund av bristande arktisk dimension och för 

en ansökan ska undersökas om den sökande är 

anställd vid Umeå universitet, samt 

 

att nio ansökningar får bifall.  

10.  Nästa möte Niklas Eklund informerar om att Arcum 

kommer att ha ett planeringsmöte 21 januari 

2021 varefter styrgruppen beslutar 

 

att ge Niklas Eklund i uppdrag att distribuera 

en Doodle med förslag på mötesdagar från 1 

februari 2021 och framåt.  

 

11.  Övriga frågor Göran Ericsson informerar om Julian Oldens 

gästprofessur, där vistelsen i Umeå försenats 

av Covid 19-pandemin men planen är att han 

ska genomföra sin vistelse. Professuren 

ansluter till Biosfärområdesforskningen och en 

pressrelease planeras för nästa år. 

 

Peter Sköld informerar om att en 

överenskommelse ingåtts med 

Planeringsenheten om att förlänga tiden för 

gällande Verksamhetsplan, i föresats att en ny 

plan ska tas fram när instruktion och ny 

organisation för Arcum är på plats.  

 

Peter Sköld tackar styrgruppen för dess arbete 

och konstaterar att tiden som föreståndare 

varit en fantastisk resa under åtta år.  
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Dieter Müller framför ett tack för årets 

julklapp från Arcum-tomten. 

 

12.  Mötets avslutande Dieter Müller förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras    Vid protokollet 

 

 

 

 

 

Dieter Müller    Peter Sköld 

 

 

 

 

 

Maria Lindgren Leavenworth 

Peter Sköld (8 Mar 2021 08:45 GMT+1)Dieter K. Müller (8 Mar 2021 08:51 GMT+1)

Maria Lindgren Leavenworth (8 Mar 2021 09:22 GMT+1)
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