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Närvarande  

Dieter Müller (ordf.) 

Niklas Eklund (adjungerad) 

Göran Ericsson (SLU) 

Bertil Forsberg (MedFak) 

Jan Karlsson (TekNat) 

Maria Lindgren Leavenworth (HumFak) 

Robert O Nilsson (doktorand)  

Sven Norman (adjungerad doktorand) 

Anna Zachrisson (SamFak) 

Peter Sköld (sekr.) 

 

  

 

  

 

PROTOKOLL ARCUM STYRELSEMÖTE  
Måndag 9 december, 2019, 12.00 – 15.00 
Arcums Stora sammanträdesrummet, Norra Beteendevetarhuset 

 

Ärenden Mötesnotat 

1.  Mötets öppnande Dieter Müller öppnar mötet. 

 

2.  Adjungering till mötet Styrelsen beslutar 

att adjungera Arcums biträdande föreståndare 

Niklas Eklund samt doktorand Sven Norman 

till mötet. De har yttrande- samt förslagsrätt 

men inte rösträtt vid mötet. 

 

3.  Presentation av ledamöter Med tre nya styrelseledamöter finner styrelsen 

god anledning att presentera sig för varandra. 

 

4.  Fastställande av föredragningslistan 

(bilaga 1) 

Styrelsen beslutar 

att bordlägga punkt 11 i dagordningen samt att 

lägga till en övrig fråga om Biosfärområdet 

Vindelälven-Juhtatdahka och en övrig fråga 

om tid för nästa möte, samt 

att därefter godkänna föredragningslistan. 

 

5.  Utseende av justeringsperson  

 

Styrelsen beslutar  

att utse Göran Ericsson till justeringsperson. 
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6.  Föregående mötesprotokoll (bilaga 2) Styrelsen beslutar 

att godkänna föregående mötesprotokoll. 

 

7.  Information om pågående aktiviteter 

(bilaga 3) 

Peter Sköld redogör för aktiviteterna sedan 

förra styrelsemötet och fäster särskild 

uppmärksamhet vid arbetet med Sveriges nya 

arktiska strategi, UArctics styrelsemöte i Umeå 

hösten 2020, arrangemangen med University 

of Lapland, Polarforskningssekretariatet och 

Kanadas ambassad samt tidskriften Journal of 

Northern Studies, som beviljats stöd i 

ytterligare två år av universitetsledningen. 

 

Dieter Müller meddelar att 

universitetsledningen diskuterar Arcums 

fortsatta verksamhet utifrån den externa 

utvärdering som tidigare under året gjordes av 

f.d. IASC-presidenten Susan Barr. 

 

8.  Ekonomi (bilaga 6) Peter Sköld presenterar den aktuella 

ekonomiska situationen. Planen att fortsätta 

förbruka myndighetskapital kvarstår. 

 

9.  Strategiska resurser (bilaga 4 och 7) Peter Sköld presenterar en sammanställning 

över de strategiska resurserna 2014-2019. Den 

visar en förhållandevis god fördelning mellan 

fakulteterna, ett jämnt söktryck, fler kvinnliga 

sökande, fler ansökningar med internationell 

profil, flest ansökningar för 

konferensdeltagande och egna arrangemang 

samt flest seniora forskare som sökande. 

 

Styrelsen diskuterar de strategiska resurserna 

utifrån fakultetsperspektiv och utifrån hur 

fördelningen av affilierade är för de fyra 

fakulteterna. Man diskuterar också kravet på 

att ange genusperspektiv i ansökan. Därefter 

beslutar styrelsen 

att utlysningarna för strategiska medel i 

fortsättningen ska innehålla skrivningen att 

genusperspektiv ska inkluderas om det är 

relevant för att genomföra 

forskningsuppgiften, samt 

att bevilja samtliga ansökningar med ett totalt 

sökbelopp på 145 000 kronor, samt 

konstaterar att ingen jävssituation föreligger. 
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10.  Arctic Five  Peter Sköld redogör för den uppkomna 

situationen för Arctic Fives ansökan till 

Erasmus+ European Universities Initiative, 

där Luleå Tekniska universitet i mitten av 

november meddelade att de drar sig ur för att 

istället ingå i en ansökan med rymden som 

tema. Istället arbetar Arctic Five Application 

Team nu med att försöka skriva om ansökan 

mot ett annat mer forskningsinriktat 

Erasmus+ call, att se över möjligheterna för de 

fem universiteten att själva finansiera en 

utbildningssatsning samt att påbörja arbetet 

med en 3-årsplan för Arctic Five. 

 

11.  UArctic Institute Umeå  Frågan bordläggs i väntan på ett underlag från 

dr. Igor Osipov (Far Eastern Federal 

University, Vladivostok). 

  

12.  CNARC Symposium (bilaga 5 och 8) Peter Sköld och Niklas Eklund informerar om 

det kommande CNARC Symposium 2020, som 

Arcum arrangerar i Umeå i månadsskiftet 

maj/juni nästa år. Det har fyra tematiska 

sessioner och ett roundtable på temat Tourism, 

winter sports and regional development. 

 

13.  Övriga frågor Dieter Müller informerar om de kontakter han 

haft med professor emeritus Christer Nilsson 

om att i samarbete med Biosfärområdet 

Vindelälven-Juhtatdahka inrätta en 

gästprofessor med inriktning på akvatisk 

forskning. Styrelsen ställer sig positiva till 

fortsatt diskussion i frågan. Niklas Eklund 

informerar om ett kommande seminarium som 

Arcum medarrangerar i vecka 4 2020. 

 

Styrelsen beslutar 

att vårterminens första möte äger rum onsdag 

19 februari, 12.00-15.00. 

 

14.  Mötets avslutande Dieter Müller förklarar mötet avslutat. 
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Justeras    Vid protokollet 

 

 

                        
 

          Dieter Müller     Peter Sköld 

 

 

 

 

 

 
         Göran Ericsson 

 

 

 


