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Aktuellt från Strömstad akademi Nr 2015-05
News from Strömstad Academy No. 2015-05

31 maj 2015

Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor’s corner

De regionala mötena har fortsatt under maj månad. I Strömstad sammanträdde några
akademiledamöterer med kommunens styrelse den 13 maj. Tre akademiledamöter möttes till lunch på
Dalarnas museum I Falun den 21 maj och en liknande lunch äger rum I Kaknästornet I Stockholm den
1 juni.

Den stora händelsen i juni månad blir den akademiska högtiden den 22-25 juni I rådhuset I
Strömstad. Hela programmet finns på akademiens hemsida. Här finns flera spännande
populärvetenskapliga föredrag som är öppna för allmänheten. Akademiens årsmöte äger rum den 23
juni.

Åsa Morberg rapporterar om de pågående förlagskontakterna gällande antologin Barnbarnens
århundrade där författarna reflekterar över framtiden under innevarande århundrade. Förutom Ingrid
Liljeroth ingår Märta Rosenlind och Rune Wigblad I redaktionskommittén.

Ari Lampinen påminner om en kommande klimatkonferens I Paris med deadline att anmäla
sig som representant för Strömstad Akademi den 22 juni.

Jag önskar nya bidrag till juninumret med deadline den 27 maj under adressen:
anders.gustavsson@ikos.uio.no. Skriv både på svenska och engelska.

Sänd också bidrag till Akademiens skriftserie Acta Academiae Stromstadiensis (se hemsidan).

Bästa hälsningar, Anders Gustavsson

The regional meetings have continued in May. In Strömstad met three Academy fellows with the
Working Committee of Strömstad City Board on 13 May. Three academy members met for lunch at
the Museum of Dalarna in Falun on 21 May and a similar lunch takes place In Stockholm on 1 June.

The big event in June will be the Academic Festival 22-25 June in Strömstad Town Hall. The
program is available on the Academy's homepage. Several interesting popular science lectures are
open to the public. The Annual Membership meeting will take place on 23 June.

Åsa Morberg reports on the ongoing publishing contacts regarding the anthology The Century
of the Grandchildren where the authors reflect on the future during the present century. Ingrid Liljeroth,
Märtha Rosenlind and Rune Wigblad are members of the editorial board.

Ari Lampinen reminds us of the upcoming climate conference in Paris. The deadline for
nomination as a representative of Strömstad Academy is on 22 June.

Finally, I wish new contributions to the June issue of the newsletter sent to my following
address: anders.gustavsson@ikos.uio.no. Please, write in both Swedish and English.
Send also proposals to the publication series Acta Academiae Stromstadiensis (see homepage).

Best regards, Anders Gustavsson



2

AKADEMISK HÖGTID 22-25 JUNI
ACADEMIC FESTIVAL 22-25 JUNE

PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR ALLA; uppdateras ofta t o m 21 juni
PRELIMINARY PROGRAM FOR ALL; will be frequently updated until 21 June
Programmet för allmänheten är gratis!

Måndag 22/6
1200-1430 studiebesök Ekohuset. Start med te/kaffe och smörgås (bröd, smör, ost och grönt så får

deltagarna bre sina egna mackor). Hitta dit från E6, avfart Skeemotet, sväng vänster i
rondellen och vänster in på Österöds avfallshantering. Stor P-plats. Det går gratisbussar
mellan Österöd och centrum (Södra hamnen).

1515-1530 fruktpaus i stadshuset. Invigning av utställning Bilder från innerörat med Marie Nordström.
Utställningen hänger i hallen utanför Fars sal t o m 25/6.

1530-1645 Fars sal, Strömstads stadshus. Kommunalrådet Peter Birgersson Dafteryd hälsar
välkomna. Strömstad akademi presenterar sig: Lars Broman om akademin, Ingrid Liljeroth
om Barnbarnens århundrade, Göran Bryntse om hållbart fossilfritt Koster, Gudmund
Bergqvist om Acta Academiae Stromstadiensis, samt Aadu Ott om framtiden i ett
utvecklingsperspektiv.

1800-1900 Besök på Strömstads museum.

Tisdag 23/6. Fars sal, stadshuset
1045-1100 fruktpaus.
1100-1300 populärvetenskap: korta presentationer
1400-1545 populärvetenskap: korta presentationer
1545-1600 fruktpaus
1600-1745 populärvetenskap: korta presentationer

Onsdag 24/6. Fars sal, stadshuset
1045-1100 fruktpaus
1100-1230 populärvetenskap: korta presentationer

1400-1430 Presentation av Lovéncentret av Lars-Ove Loo
1430-1500 kommunens fika utanför Fars sal.
1515-1545 anförande av hedersprofessor Annica Dahlström
1545-1630 högtidlig installation av nya ledamöter.

Populärvetenskapliga presentationer (anmälda t o m 30 maj; listan fylls på efterhand!):
Salah Arafa(1) : Empowering Citizens for Sustainable Development.
Salah Arafa(2): Renewable Energy for Sustainable Communities.
Gudmund Bergqvist: Myter om cannabis.
Lars Broman: Att ändra till förnybar energi kräver stora utbildningsinsatser!
Björn Hammarskjöld: Ruminants and climate gasses.
Christina Heldner: Lite om Tranströmers poetiska formspråk.
Gunnar Kullenberg: Observerade förändringar i havet och reflektioner över betydelsen.
Åsa Morberg: Akademiska essäer – ett sätt att öka studenternas kreativitet och skrivglädje.
Carl E. Olivestam: Från Kyrka till Wellbeing - nya trender och etablerade traditioner.
Aadu Ott: Samtal med en enigmatisk neuron om psykobiologi, lärande & framtid.
Torsten Rönnerstrand: Tranströmer i mediernas ljus.
Marie-Louise Wadenberg: Håll igång, må bra, bli glad: Fysisk aktivitet och hjärnans kemi.
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Program för ledamöter och deras gäster Program for Fellows and guests:

Måndag 22/6
1700-1900 styrelsemöte i Fars sal (endast styrelse, revisorer, valberedning).
1930-2200 Aadu och Lasse bjuder på sill, potatis öl och nubbe i nämndrummet (vigselrummet)

Tisdag 23/6
0900-1045 årsmöte i Fars sal (endast ledamöter).
1300-1400 baguettelunch i stadshusets lunchrum.
1900-2200 kommunens buffé i nämndrummet.

Onsdag 24/6
0900-1045 parallella seminarier Barnbarnens århundrade (Liljeroth) i Fars sal, Kosterprojektet

(Bryntse) i KS sessionssal, AAS (Bergqvist, Waldenström) i nämndrummet.
1300-1400 baguettelunch i stadshusets lunchrum
1645-1800 mingel på balkongen
1900-2200 galamiddag, Restaurant Laholmen (prel.)

Torsdag 25/6
0900-1030 parallella seminarier Barnbarnens århundrade (Liljeroth) i Fars sal,

Renewable Energy in Strömstad Academy RESA (Broman) i nämndrummet.
1030-1045 fruktstund
1100-1500 båtutflykt med Vesleø II och guide till Skjærhalden; 2h fri tid i Skjærhalden.

Räkmacka + öl/vin eller alkoholfritt alternativ ombord kl 14.

You who plan to attend are recommended to reserve accommodation as soon as you have decided,
especially if you want to stay at the nearest Hotel Krabban or one of the hostels; go to (English)
http://www.vastsverige.com/en/Stromstad-Koster/ or
(Swedish) http://www.vastsverige.com/sv/stromstad/. .

Fellows register for the Academic Festival by copying the text below into an email titled "Anmälan till
akademisk högtid 2015" or "Registration for Academic Festival 2015" and addressed to
lars.broman@stromstadakademi.se fill in the requested information, and then click send/skicka:

Fellow's name: Guest(s)' name(s):

Jag vill hålla en presentation med denna titel: I will give a presentation with this title:

We will participate in the following activities which need pre-registration:

Måndag Monday 22/6
1200-1430 studiebesök study_visit Ekohuset. (JA/YESor NEJ/NO:)
1700-1900 besök på visit at Strömstads museum. (JA/YES or NEJ/NO:)
1930-2200 Aadu's & Lasse's sill/herring party (JA/YES or NEJ/NO:)
Tisdag Tuesday 23/6
1230-1400 lunch på egen bekostnad on your own expense (< SEK 100) (JA/YES or NEJ/NO:)
1900-2200 kommunens buffé i vigselrummet the City’s reception in vigselrummet (by Fars sal)
(JA/YES or NEJ/NO:)
Onsdag Wednesday 24/6
1230-1400 lunch på egen bekostnad on your own expense (< SEK 100) (JA/YES or NEJ/NO:)
1645-1800 mingel på balkongen get-together at the balcony (JA/YES or NEJ/NO:)
1900-2200 galamiddag; gala dinner (ca. SEK 500:-) (JA/YES or NEJ/NO:)
Torsdag Thursday 25/6
1100-1500 båtutflykt med Vesleø II till Skjærhalden guided boat tour to Skjærhalden. SEK
330:- (JA/YES or NEJ/NO:)

Please answer as soon as you have decided to come, but definitely not later than 9 June.
Costs per person. Don’t send any money with your registration. You pay in connection with the
different activities.
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Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor

Fellows and their guests are invited to Academic Festival in Strömstad in June

This year’s Academic Festival will take place in Strömstad 22-25 June. Main venue will as usual be
Strömstad City Hall. The program will include a membership meeting, paper sessions, solemn
inauguration of new Fellows, gala dinner, excursion, study visits, seminars, and time for social
activities. Up until 30 May, 23 Felloews and guests have registered plus close to 10 more have told me
they will attend.

Important note: You who plan to attend are recommended to reserve accommodation as soon as
you have decided, especially if you want to stay at the nearest Hotel Krabban or one of the hostels; go
to (English) http://www.vastsverige.com/en/Stromstad-Koster/ or
(Swedish) http://www.vastsverige.com/sv/stromstad/.

Kallelse till årsmöte tisdag 23/6 0900-1045
Summons to Annual Membership Meeting Tuesday 23/6 0900-1045
This is a reminder to all Fellows, and your presence is important. If you want to write a Motion to the
meeting, it must be sent to lars.broman@stromstadakademi.se no later than 9 June.

Åsa Morberg: Rapport från förhandlingsarbetet med förlag

Barnbarnens århundrade är ett fantastiskt projekt på alla sätt och vis. Det är bara det att förlagens
interna organisation också ska stämma med bokprojektet så att man snabbt kan få en förlagsgrupp
och en redaktör. Förlagen är organiserade på väldigt många olika sätt, men basen för organisationen
brukar vara ett ämne, ett stadium och en eller ett par målgrupper. Här är det inte så lätt. Helst ska man
kunna ämnesbestämma en bok, stadiebestämma och ha en enda målgrupp. Då går det oftast som på
räls. Nu går det inte riktigt på räls.

Vårt projekt Barnbarnens århundrade inte så lätt att ämnesbestämma. Det är alla möjliga ämnen
representerade i bokprojektet. Målgruppen är inte heller riktigt entydig. Säger vi att den kan användas
för högstadiet, gymnasiet och högskola så är det tre olika redaktionsgrupper. Egentligen kan man nog
möta dessa svårigheter ganska ofta, och jag är en mycket envis förhandlare. Jag ger mig inte och har
varit med förr.

Jag vände mig nu för någon vecka sedan till förlagschefen som jag känner sedan tidigare projekt,
Emma Stockhause, på Liber. Hon är visserligen chef för högskoleområdet, men jag litar på att få stöd
för att ta mig till rätt redaktör på förlaget. Hon hjälpte mig väldigt bra. Hon gav i uppdrag till den
redaktör som jag samarbetar med just nu om essäboken. Det är absolut bästa tänkbara redaktör. Jag
litar på att han hjälper till rätt person.

Jag tror att vi skulle kunna sätta ihop bidragen nu till ett enda manus. Vi skulle kunna se då hur många
sidor boken skulle omfatta. En sida text, blir på ett annat sätt i ett manus som ska gå till tryckning. Jag
tror att det är mycket pyssel att få ihop ett enda manus av Barnbarnens Århundrade. Det behövs bara
att några författare har olika mallar så är cirkusen igång.

Den person som ska foga ihop till ett manus av så många olika bidrag bör vara skicklig på att hantera
datorer. Jag har precis fogat ihop ett manus av fem kapitel som jag skrivit själv och det var inte lätt kan
jag säga. Lay out problemen blev många och svårlösta. Nu i mitt nuvarande bokprojekt så hotar min
medförfattare med att skriva om hela vårt manus på grund av den här typen av svårigheter. Jag
hoppas att det går att få ihop ett manus av våra kapitel ändå. Att skriva om är tidskrävande.
Jag hoppas att vi kan få ett kontrakt snart. Målet var att ha ett före sommaren. Lite blåögd var jag nog
allt. Jag har inte förhandlat om den här typen av bokprojekt tidigare.

Jag är så tacksam för att jag fick uppdraget. Det är mycket lärorikt och utvecklande för mig. Det blir
spännande att fortsätta nu.

__________________________________________________________
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Reminder from Ari Lampinen: Invitation to attend the UN climate
conference in Paris representing Stromstad Academy

Dear Fellows and RESA members,
If you wish to attend the UN climate convention COP21/CMP11 in Paris as representatives of

Stromstad Academy, please note that the deadline for nominations is 22 June at midnight Central
European Time (CET).

The deadline is absolute, i.e. the UNFCCC secretariat will close the nomination service at that time.
I would not like to leave it to the deadline, but would send nominations earlier (I am the UNFCCC
contact person for Stromstad Academy, so I need to send the nominations). If you have plans to
attend, please inform me by the end of May. You can always cancel, if plans change.

The Paris climate conference is held 30 November to 12 December 2015. Please note that officially
it is scheduled to end on 11 December, but it is highly likely that it will continue at least until 12
December and maybe until 13 December, so please make travel and accommodation arrangement
taking that possibility into account. This is one of the most important UN climate conferences ever.
And it is likely to be the largest.

WWW pages of the conference organizers are at http://www.cop21.gouv.fr/en.
The UNFCCC pages are at http://unfccc.int/.

PLEASE TELL ME AT ONCE IF YOU PLAN TO ATTEND !!!

It is also possible for Stromstad Academy to organize events alone or with other organizations at the
Paris conference. Please inform me ASAP, if you have such plans. Only a small part of event
applications will be accepted. Therefore, it is likely that Stromstad Academy event can be accepted
only if it is organized together with other notable organizations. Event organized by Stromstad
Academy alone can be accepted, but it must be very special to do so.

Large amount of events will also be organized in connection with the Paris Conference, but outside
the conference venue. Most of those events are not under the control of the UNFCCC secretariat and
they can be organized and attended also by people not registered to the conference.

Not only RESA members, but all Stromstad Academy fellows are eligible to attend the conference,
because Stromstad Academy has been registered as a UNFCCC observer organization. I do not know
if there are other fellows who might want to do so. If you know, please pass this email to them.

Regards,-ari

PS. I have attended many UN climate conferences since the COP3 in Kyoto in 1997, so I may be able
to help if you have practical questions.

Addendum: Fellows Lars Broman has decided to join Lampinen in Paris.


