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PROTOKOLL ARCUM STYRGRUPPSMÖTE
Tisdag 12 maj, 2020, 13.00 – 15.00
Online Zoom-möte

Närvarande
Dieter Müller (ordf.)
Niklas Eklund (adjungerad)
Göran Ericsson (SLU)
Bertil Forsberg (MedFak)
Katarina Gårdfeldt
Jan Karlsson (TekNat)
Maria Lindgren Leavenworth (HumFak)
Robert O. Nilsson (doktorand)
Katarina Parfa Koskinen (doktorandsuppleant)
Anna Zachrisson (SamFak)
Peter Sköld (sekr.)

Ärenden

Mötesnotat

1.

Mötets öppnande

Dieter Müller öppnar mötet.

2.

Adjungering till mötet

Styrgruppen konstaterar att frågan om
adjungeringar behandlades på det föregående
styrgruppsmötet, varför ärendet läggs till
handlingarna.

3.

Fastställande av föredragningslistan
(bilaga 1)

Styrgruppen beslutar att
godkänna föredragningslistan.

4.

Utseende av justeringsperson

Styrgruppen beslutar att utse
Katarina Gårdfeldt till
justeringsperson.

5.

Föregående mötesprotokoll (bilaga 2)

Styrelsen beslutar att godkänna
föregående mötesprotokoll.
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6.

Information om pågående aktiviteter
(bilaga 3)

Peter Sköld redogör för aktiviteterna sedan
förra styrelsemötet och fäster särskild
uppmärksamhet vid arbetet med Covid10relaterade engagemang (SECEG och Wilson
Center), Polar Institute of Italy, Arcums onlineseminarier och den färdigställda affilieradewebben.
Niklas Eklund redogör för arbetet med en
ansökan med forskare vid Polisutbildningen,
som han leder samt den dialog om
forskningssamverkan han har med RISE. Det
handlar om ett initiativ till forskning om
kommunal och regional beredskap och
resiliens. Han har deltagit i ett ledningsmöte
där även företrädare för MSB ingår och där
möjligheten av att expandera initiativet till att
omfatta även nordliga case i syfte att skapa
arktiska jämförelsepunkter diskuterades.
Göran Ericsson informerar om
gästprofessuren för Julian Olden, som
tillkommit i samarbete mellan SLU, TekNat
och Arcum, med ett särskilt fokus på
Biosfärområdet. Jan Karlsson konstaterar att
detta också har stort värde för CIRC.
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7.

Ekonomi (bilaga 4)

Peter Sköld redogör för den aktuella
ekonomiska situationen, utifrån den
sammanställning som gjorts av Anders Giunti
på EA. Prognosen visar att
myndighetskapitalet är förbrukat innan
årsskiftet, således är en balansering av
kostnader mot tillgängliga resurser nödvändig
för framtiden.
Dieter Müller informerar om processen för
rekrytering av ny föreståndare och översyn av
Arcums verksamhet. Han hänvisar till den
externa utvärdering som gjordes av Susan
Barr och den planerade arktiska
forskarskolan. Han påpekar också att Arcum
inte ska vara huvudman för anställningar och
understryker att universitetsledningen har god
medvetenhet om Arcums verksamhet och att
de månar om den.
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8.

Peter Sköld redogör för Arcums omställning
under Covid-19-pandemin. En
Krishanteringsplan upprättades redan 17 mars
och därefter har verksamheten strukturerats
med gemensamma veckomöten, dagliga
morgonfika, föreståndarmöten, föreståndarens
veckobrev, rapportering av huvudsakliga
arbeten varje vecka, loggbok över
gemensamma aktiviteter, Arcums
onlineseminarier och övergång till Teams.

Covid-19
(bilaga 5)

Han berättar att han är bland de som
undertecknat både IASSAs och UArctics
Covid19 Statements, att han ingår i Arktiska
Rådets SDWG Expert Group som förbereder
ett dokument att tillställas
arktisambassadörerna samt att han kommer
att delta i den tvådagarskonferens om Covid-19
i Arktis som arrangeras av Wilson Center och
US Arctic Research Commission. Han har
också påbörjat forskning om spanska sjukan i
Västerbotten och intervjuats i Västerbottens
Folkblad. Tillsammans med Per Axelsson
färdigställer han en planerad kurs om
epidemiernas historia med särskild hänsyn till
Arktis.
Katarina Gårdfeldt redogör för erfarenheter
av låga sjukskrivningstal efter övergångar till
arbete hemifrån på statliga myndigheter och
Katarina Parfa Koskinen berättar om sin
forskning om samisk fjärrundervisning och
påvisar att hemarbete ofta visar sig rationellt
men fortfarande individuellt upplevt.
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9.

Arcums strategiska resurser VT-2020
(bilaga 6-7)

Peter Sköld redogör för årets utlysning av
strategiska resurser VT-2020. 11 ansökningar
inkom med söknader för totalt 105 000 kr. Det
har visat sig att Robert O. Nilssons ansökan
saknas i sammanställningen, vilket
föreståndaren lovar att utreda. Styrgruppen
beslutar
att tillstyrka att 12 sökande (Nilsson
innefattad) beviljas stöd, för ett totalt belopp
av 115 000 kr.
Styrgruppen diskuterar den analys som
sammanställts av Oscar Sedholm över de

strategiska medlen (och Arcums seminarier)
sedan starten 2013. Den ger vid handen att
totalt 186 ansökningar behandlats varav 150
beviljats stöd (81 %). Totalt söktes stöd för
2,320 mkr, varav 1,664 mkr beviljades (72 %).
Fördelningen mellan fakulteter och kön är
förhållandevis jämn (kvinnor 56 % av
ansökningarna), liksom söktrycket.
Styrgruppen diskuterar rapporten och
uttrycker sitt gillande. Peter Sköld informerar
om policyn för beviljande som innebär att man
disponerar medlen i två år, att nyttjandet kan
flyttas fram under denna tidsperiod om de
används till det de sökts för, att man kan
ansöka om omdisponering för användande vid
motsvarig aktivitet och att man ska meddela
Arcum om man förhindrats att förbruka
beviljade medel.
Styrgruppen konstaterar att utdelningen av
strategiska medel ger mervärden för de
affilierade forskarna, liksom för Umeå
universitet. Aktiviteterna leder ofta till nya
initiativ och andra spinn-off-effekter.
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10. Arcums organisation och verksamhet
(bilaga 8)

Peter Sköld informerar om hur Arcum nu
planerar i tre olika tidsintervall, att viss
osäkerhet råder kring bemanningen, att man
försöker balansera mot budget, att man väntar
ny föreståndare och instruktion samt att man
arbetar utifrån en konsekvensanalys med
riskbedömning och handlingsplan.
Dieter Müller berättar om ledningens tidsplan
för Arcums omorganisation, om rekrytering av
ny föreståndare med tydliga uppdrag, att en
representant för norra regionen eventuellt kan
föras till styrgruppen samt att man avser att ta
nya kontakter med SLU om framtida
samarbeten.

11. Nästa möte

Styrgruppen ger Peter Sköld i uppdrag att
distribuera en Doodle för att hitta lämpliga
datum för höstens två möten (v 42-43 samt v
51).

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

13. Mötets avslutande

Dieter Müller förklarar mötet avslutat.
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