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Anders Gustavsson: Redaktörens ruta
R_e_d_a_k_t_ö_r_e_n_s_ _r_u_t_a_ _
Anders Gustavsson: Editor´s Corner
Rektor och fysiker Lars Broman rapporterar
om aktuella nyheter inom Strömstad akademi.
Ryggkirurg och styrelseordförande Peter
Fritzell rapporterar om aktuella nyheter
inom Strömstad akademi. Vetenskapsdagarna i Strömstad den 16-17 juni är inställda
tills vidare.
Mars månads krönika i Strömstads Tidning
den 7 mars skrevs av didaktiker Åsa Morberg. Inför kvinnodagen den 8 mars berättade hon om sin mormors uppoffrande arbete
för andra människor och kamp för kvinnlig
rösträtt och demokrati.
Förslag till nya krönikor i Strömstads Tidning
skickas till Mariana Back med adress: mariana.back@tekniskamuseet.se.
Redaktör: Anders Gustavsson
Layout: Per Flensburg
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Fysiker Ari Lampinen rapporterar om föreredelser för en klimatkonferens i Bonn i juni
2020.
Ekonom John Fletcher fortsätter artikelserien
med temat ”Vad händer med vår välfärd?”
Denna gången är temat Förändringens vindar.
Didaktiker Åsa Morberg diskuterar frågan
om politisk styrning av skolorna och behovet av en statlig utredning av en nationell
plan för studiero och trygghet i skolan.
En telefonkonferens med framtidsgruppen,
hemsidesgruppen, rådgivare Anki Hellberg
och styrelsen ägde rum den 20 mars och åtföljdes av telefonstyrelsemöte den 21 mars.
Barnläkare Gudmund Bergqvist samordnar
arbetet inom akademins fem lokalavdelningar i Falun, Göteborg, Lund-Malmö,
Stockholm-Uppsala och Strömstad. Han är
också ansvarig för akademins videoserie.
Han diskuterar vilka effekter coronapandemin kommer att ha i framtiden.
Farmakolog och sekreterare Marylou Wadenberg redovisar arbetet inom Strömstad
1
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akademis arbetsutskott under det första kvartalet 2020. Hon har skrivit protokollet från
det digitala styrelsemötet den 21 mars.
Arbetet med den nya hemsidan fortsätter i
samarbete mellan Mariana Back, webredaktör Jan Ternhag, teknologie doktor Johan
Vestlund och informatikforskare Per Flensburg.
Försök att värva nya medlemmar till akademin, inte minst yngre forskare. Skicka förslag till rektor Lars Broman:
lars.broman@stromstadakademi.se
Jag önskar nya bidrag till aprilnumret av Nyhetsbrevet med deadline den 26 april 2020
till anders.gustavsson@ikos.uio.no. Sänd
kortare artiklar, debattinlägg och/eller recensioner av ny vetenskaplig litteratur. Svenska
bidrag skall ha en engelsk översättning.
Sänd också bidrag till akademins skriftserie
Acta Academiae Stromstadiensis, AAS, och
akademins virtuella serie under adressen:
gudmund.bergqvist@hotmail.com
——————Rector and physicist Lars Broman reports on
current news at Strömstad Academy.
Surgeon and Chairman of the Board Peter
Fritzell also reports on current news at
Strömstad Academy. The Science days in
Stromstad, Sweden on 16-17 June will be
cancelled.
March´s cronicle in Strömstads Tidning on 7
March was written by didactics Åsa Morberg. Before the Women's Day on 8 March,
she talks about her grandmother's sacrificial
work for other people and her struggle for
female suffrage and democracy.
Proposals for new chronicles in Strömstads
Tidning should be sent to Mariana Back with
e-mail address:
mariana.back@tekniskamuseet.se
Physicist Ari Lampinen reports on preparations for a climate conference in Bonn in
June 2020.
Strömstad akademi
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Didactics Åsa Morberg discusses the issue
of political governance of schools and the
need for a governmental investigation about
a national plan for quiet study and security
in schools.
A telephone conference with the Future
Group, the Website group, adviser Anki
Hellberg and the Board of Stromstad
Academy took place on 20 March and was
followed by a telephone board meeting on
21 March.
Economist John Fletcher continues his
article series with the theme “What
Happens to Our Welfare?” This time the
theme is “Winds of change”.
Pe d i a t r i c i a n G u d m u n d B e r g q v i s t
coordinates the work within the Academy's
five local chapters in Falun, Gothenburg,
Lund-Malmö, Stockholm-Uppsala and
Strömstad. He is also responsible for the
Academy's video series. He discusses what
effects the corona pandemic will have in the
future.
Pharmacologist and secretary Marylou
Wadenberg reports on the work of Strömstad Academy's working/executive committee during the first quarter of 2020. She
has written the minutes of the digital board
meeting on 21 March.
The work on the new website continues in
collaboration with Mariana Back, webmaster Jan Ternhag, technology doctor
Johan Vestlund and information system
scientist Per Flensburg.
I want to urge a previous call for all
members to verify and complete their
personal information on the Academy
website. Also try to recruit new members to
the Academy, not least young scholars.
Please, send suggestions to:
lars.broman@stromstadakademi.se
I wish new contributions to the April issue of
the Newsletter sent to my e-mail address
with deadline on 26 April 2020:
anders.gustavsson@ikos.uio.no.
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Send short articles, opinion articles and/or
reviews of new scientific literature. Swedish
contributions should have an English
translation.
Please, also send contributions to the
Academy´s publication series Acta Academiae Stromstadiensis AAS, and the new
virtual series to the e-mail address:
gudmundbergqvist@hotmail.com
Anders Gustavsson

Rektors rapport
Lars Broman: Från er rektor From your Vice
Chancellor
ISREE 2020
Strömstad Academy is supporter of this
year’s International Symposium on Renewable Energy Education that is hosted by The
American University in Cairo. However, due
to Covid-19 pandemics, ISREE 2020 has
(preliminary) been postponed to 2-5
November.
New SAV Reports
Two new issues have been published in
Strömstad Academy’s Video series SAV in
March:
Jila Mossaed, Installationsföreläsning 18
juni, 2019, SAV-2
Bodil Jönsson, Tiden och människan;
seminarium 18 juni 2019, SAV-3
Annual Membership Fee SEK 600 for
Appointed Fellow and SEK 200 for
Supporting Fellow Due 30 April
On 25 January, all Fellows received a newyear letter by means of regular mail from our
then Treasurer and me. In If you didn’t
receive a letter the reason could be that you
have changed mail address. If so, please at
once (before you forget it) email your new
address to akademi@stromstadakademi.se.

Strömstad akademi
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In this letter we urged you to pay your
membership fee for 2020 asap and not later
than in April. Please transfer the fee from
inside Sweden to plusgiro 1115-5 and from
abroad to our account IBAN SE38 9500
0099 6042 0001 1155, BIC NDEASESS, and
Bank Nordea, SE-10571 Stockholm,
SWEDEN. The annual meeting 2019 decided
that the Academy should accept that not
everyone paid the fee for that year, but that
this should not be accepted for 2020. So
please don’t miss to pay the fee for 2020 –
you are valuable for the Academy!
While not paying for 2020 is the simple way
to leave the Academy, I would much prefer
a message from you sent to
lars.broman@stromstadakademi.se.
Please also write to me if you have problems
with paying the fee!

On the Academic Festival 15-18 June 2020
I am responsible for arranging the Academic
Festival together with Anders Gustavsson. As
reported by Peter Fritzell, the part of the
Festival that is open for the general public
and includes seminars and presentations
16-17 June has been cancelled due to the
Covid-19 pandemics. So much of our
preparation work was in vain. I anyway
hope that the Board and Annual meetings
can be held as scheduled on Monday 15
June; if not IRL so at least digitally. I also
hope that a full Festival Program can take
place in the fall, maybe in October. Coming
Newsletters will keep you updated.
Strömstad Academy Officers for 2020: a
Resignation
Our Treasurer Bo G Jansson has quitted.
Unfortunately, even if our economic assistant Carina Blum takes over part of his work,
it means that I again have to take over the
responsibility for our finances. For instance, I
will make sure that you who already has
paid the registration fee for the Academic
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Festival will get your money back. Please
have some patience, though!
Lars Broman
Ordförandens rapport
200330/Styrelsen i Strömstad akademi har
beslutat att ställa in Vetenskapsdagarna 1617 juni. Vi undersöker möjligheterna att i
stället arrangera mötet i höst och återkommer om detta.
Vi lever i en anmärkningsvärd tid där en enskild fråga engagerar hela jordklotet på ett
sätt som kanske får sägas vara unikt i historien? Jag tänker förstås på corona-pandemin,
och den spridning den fått inte bara ”in real
life”, utan också massmedialt, över hela
världen. Man kan se detta på olika vis, och
förstås skiljer sig reflektionerna i olika länder
och världsdelar, men faktum verkar kvarstå.
Denna fråga engagerar på ett globalt vis.
Det finns många som kommer att drabbas
mycket hårt, och vi har nu all anledning att
uppamma all vår solidaritet med våra medmänniskor. Hur det kommer till uttryck finns
idag många exempel på i våra media. Tider
av kris kan ofta locka fram mycket gott hos
väldigt många.
Oavsett så befinner vi oss i en tid som utmärks av risker på flera plan än man egentligen kan föreställa sig. Sjukdom, Hälsovård,
Fabriker, Företagare, Ekonomi på både en
mikro- och makroskala. Nationellt och internationellt. Regionalt och globalt. Det
finns en mängd olika definitioner och variabler. Hur kommer alla dessa att till slut
samverka för att skapa ett slutresultat?
I Sverige har politikerna bestämt sig för att
lyssna på experterna i framför allt Folkhälsoinstitutet, och inte på populisterna/tyckarna.
Vi skiljer oss därvid från flera grannländer,
och vem som i slutändan har rätt vet vi inte.
Vi avvaktar facit, som lär dröja säkert ett
halvår eller ett år. Inom en vetenskaplig
akademi som vår, så känns den svenska inställningen relevant tycker jag.

Strömstad akademi
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Det är dock också viktigt att inse att det i
slutändan är politikerna som har ansvaret för
landets agerande, alldeles oavsett vad experterna säger. Bestämmer sig politikerna för att
lyssna på experterna innan dom agerar, så är
det likafullt politikerna som bestämmer. Det
verkar finnas en utbredd missuppfattning om
detta bland olika debattörer som uttalar sig i
media.
Vi har i Strömstad akademi en framstående
expert på virologi, professor Tomas Bergström vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i
Göteborg. Tomas har anlitats av både radio
och stora dagstidningar under de senaste
veckorna, och naturligtvis fungerat som ett
avgörande viktigt bollplank inom akademin
när det gäller att ta beslut om våra möten
under 2020.
Allt sammantaget, och efter de uppgifter
som föreligger idag, söndagen den 29/3, har
vi i Styrelsen beslutat att ställa in sommarens
Vetenskapsfestival i Strömstad. Detta räknar
vi med är för alla våra ledamöters bästa, hur
nu än pandemin utvecklar sig. Det finns
mycket oro inblandad som man oavsett också måste ta hänsyn till.
Det kan finnas möjlighet att senarelägga festivalen till i höst, september eller oktober,
eller att vi startar om 2021. Vi får avvakta
händelseutvecklingen och återkomma om
detta så fort vi har relevanta uppgifter att gå
på. Det blir förhoppningsvis inom den närmaste månaden.
Vi återkommer också med information om
Styrelsemöte och Årsmöte. Möjligheten
finns att vi arrangerar dessa via webben redan i juni. Web-möten har vi flitigt använt
inom AU och andra arbetsgrupper under
den senaste månaden. Det senaste Styrelsemötet avhandlades också via webben (GoToMeeting).
Nu vill jag övergå till att informera om det
faktiska arbetet inom Akademin under den
senaste månaden;
Hemsidan har fått en strukturerad funktion
kopplad till sig via arbete i hemsidesgruppen; Mariana, Per och Jan.
4

Nyhetsbrev nr 3 2020
Framtidsgruppen, med John, Johan och Åsa,
har producerat en skrift som beskriver en
struktur och funktion för vår framtida akademi. Denna kan användas som ”kokbok” (se nedan). Detta dokument är också
viktigt att kunna hänvisa till vid diskussion
om anslag.
Ett ”Diskussionsforum” på Hemsidan har
skapats av Per, och här kan ledamöter fundera, komma med förslag och förhoppningsvis skapa grupper som kan ”dra igång”
tvärvetenskapliga projekt. När väl en grupp
skapats på detta vis, så kan Framtidsgruppens ”kokbok” vara till stor hjälp.
Antologiverksamheten med Anders, Carl och
Åsa som redaktörer, och med alla engagerade författare, kommer inom kort att kunna
ge ut vår bok om Forskarkarriärer. Det lovar
att bli en mycket viktig skrift för att hjälpa
våra yngre forskarkollegor, och ett verk som
med fördel kan komma att användas för att
marknadsföra Strömstad akademi. Jag vill
tacka alla författar och redaktörerna för ert
hängivna arbete.
En förändring har skett i kassörskapet i och
med att Bo G Jansson lämnat sin post. Efter
diskussion i Styrelsen 21/3 beslöts att Carina
Blom som sköter vår bokföring, också tar
över som kassör året ut. Lasse är som tidigare behjälplig.
Andra arbetsgrupperna jobbar på förtjänstfullt.
Allt gott till er alla i denna extraordinära tid!
Peter Fritzell
______________________________________
ENGLISH
200330/The Board of Strömstad Academy
has decided to cancel the Science days in
Strömstad, Sweden, on June 16-17, 2020.
Introduction
We live in a remarkable time where a single
question engages the entire world in a way
that may be said to be unique in the history
of mankind? Of course, I think of the corona
pandemic, and the spread it has received
Strömstad akademi
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not only in real life, but also in the media all
over the world. You can see this in different
ways, and of course the reflections in
different countries and continents differ, but
the fact seems to remain. This question
engages in a global way. There are many
who will be hit very hard, and we now have
every reason to embrace all our solidarity
with our fellow human beings. How it is
expressed today are many examples of in
our media. Times of crisis can often provoke
very good initiatives in many ways.
Regardless, we are in a time that is characterized by risks on several levels than can
really be imagined. Illness, Healthcare, Factories, Entrepreneurs, Economics on both a
micro and macro scale. Nationally and internationally. Regionally and globally. There are
a variety of definitions and variables. How
will all these eventually work together to
create an “end result”?
In Sweden, the politicians have decided to
listen to the expert’s advices, especially the
Public Health Agency of Sweden, and not
the populists/thinkers. We are thus different
from several neighbouring countries. Who in
the end is right we do not know. We are
awaiting the facts, which will probably take
six months or a year. Within a scientific academy like ours, the Swedish attitude feels
relevant, I think.
However, it is also important to realize that
in the end, it is the politicians who are responsible for the country's actions, no matter
what the experts say. If the politicians decide
to listen to the experts before they act, then
it is still the politicians who decide. There
seems to be a widespread misconception
about this among various debaters who
speak out in the media.
We have a prominent expert in virology at
Strömstad Academy, Professor Tomas Bergström at Sahlgrenska University Hospital in
Gothenburg. Tomas has been engaged in
both radio and in major Swedish newspapers over the past few weeks, and of
course his opinion has been important in the
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Academy when it comes to making
decisions about our meetings in 2020.
All in all, and following the information
available today, Sunday 29/3, we in the
Board of Strömstad Academy have decided
to cancel this summer's Science Festival in
Strömstad. We believe this is for the good of
all our members, no matter how the pandemic is developing. There is a lot of concern involved, which must be considered,
regardless.
It may be possible to postpone the festival to
the fall, September or October, or we will
start again in 2021. We can await the
development and come back to this as soon
as we have relevant information. Hopefully
it will be during the next month.
We will also come back with information
about the Board meeting and the Annual
Meeting. The possibility exists that we will
arrange these via the web in June as scheduled. We have frequently used web meetings within the AU/Executive Committee
and other working groups during the past
month, and the latest Board meeting was
also handled via the web (GoToMeeting).
Now I want to move on to inform about the
actual work within the Academy over the
past month.
The website has now a structured function
linked to it through work in the website
group; Mariana, Per and Jan.
The Future Group, with John, Johan and
Åsa, has produced a document that
describes a structure and function for our
future academy. This can be used as a "cook
book" (see below). This document is important to be able to refer to when discussing
funding.
A "Discussion Forum" on the Website has
been created by Per, and here members can
discuss openly, come up with proposals and
hopefully create groups that can "start"
interdisciplinary projects. Once a group has
been created in this way, the Future Group
"cook book" can be of great help.
Strömstad akademi

The anthology business with Anders, Carl
and Åsa as editors, and with all committed
authors, will soon be able to publish our
book on “Researcher careers”. It promises
to be a very important writing to help our
younger research colleagues, and a work
that can be used to promote/marketing
Strömstad Academy. I want to thank all the
authors and editors for your dedicated work.
A change has taken place in the treasury as
Bo G Jansson left his post. After discussion
on the Board 21/3, it was decided that
Carina Blom, who handles our accounting,
will also take over as treasurer the year out.
Lasse is helpful as before.
All working groups are active.
All the best to you all in this extraordinary
time!
Peter Fritzell

Styrelseprotokoll
Protokoll från styrelsemöte lördagen den
21/3 2020, kl. 1300-1600; styrelsemötet
hölls virtuellt via tjänsten GoToMeeting.
Närvarande: Anders Gustavsson (adjungerad), Peter Fritzell, Christina Hultman, Lasse
Broman (adjungerad), K-G Hammarlund,
Gudmund Bergqvist, Åsa Morberg, Angelika
Basch, Mariana Back, Bodil Frisdal, Per
Flensburg, Rune Wigblad (anslöt kl: 14),
Jens Allwood, Marie-Louise/Marylou Wadenberg, Johan Vestlund (adjungerad), John
Fletcher (adjungerad).
Frånvarande: Carl Olivestam, Bodil Samuelsson, Urban Waldenström, Ulf Berg (valberedningen), Gunnar Windahl (valberedningen); Helena L'Estrade (representant
Strömstad kommun); Ari Lampinen, Ulf Eriksson, Maria Björkroth and Göran Bryntse
(revisorer)
§1. Formalia. Närvarolista, Ordförande, Sekreterare, Justeringsperson: Kallelse och utskick har skett i laga ordning. Närvaro antecknades av sekreteraren (Marylou Waden6
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berg); till ordförande valdes Peter Fritzell,
Marylou Wadenberg valdes till sekreterare,
till justeringspersoner valdes Christina
Hultman och Per Flensburg.

§5. Kommande Styrelsemöte vid nästa Akademiska högtid inklusive Årsmöte 15-18/6,
2020 i Strömstad. I dagsläget oklart om det
blir av pga corona.

§2. Föregående Protokoll från Styrelsemöte
191012 i Stockholm: protokollet gicks igenom, inga kommentarer förelåg, och det
bordlades därefter.

§6. Vetenskapsfestivalen i Strömstad. Ett
preliminärt program från Lasse Broman finns
publicerat i Nyhetsbrevet för februari:

§3. AU:s kvartalsrapport 4/2019. AU ska ha
egen rubrik på Hemsidan: Inga ytterligare
kommentarer till innehållet i AU:s kvartalsrapport 4/2019 förelåg.
Beslut: Per Flensburg gör speciell plats på
hemsidan för dokument från AU (som t ex
kvartalsrapporterna).
§4. Ekonomi. Bokslut 2019 och Budget
2020 och 2021. Medlemskap i SA. Vad ska
krävas? Ledamot –Medlem –Stödjande.
Möjlighet att betala -hur? Lasse Broman redovisade balansräkning och resultat för
2019, Budget för 2020, samt förslag till
budget för 2021. Carina Blom har varit behjälplig med arbetet.
Beslut: styrelsen ställer sig bakom bokslutet.
Akademin behöver en ny kassör för resten
av 2020 (Bo G Jansson har avgått).
Beslut: Carina Blom tar över arbetet som
kassör (ersätts med 5000:-) med stöd av Lasse Broman för resten av 2020.
Medlemskap i SA (krav, avgift mm): Man
måste betala årlig medlemsavgift för att få
kvarstå i föreningen. Påminnelse går ut i
april 2020 – om betalning uteblir därefter, så
får man inte längre vara kvar i föreningen. I
trängande fall kan man få nedsatt avgift
(symbolisk summa), men någon avgift måste
betalas. Inbetalning kan ske på hemsidan
via Swish.
Ansökan om medel, Anki Hellberg: Ett möte
om strategier för att söka anslag till Akademin hölls dagen före styrelsemötet (20
mars), där man bl a hade bjudit in Anki
Hellberg som konsult. Minnesanteckningar
(av Marylou Wadenberg) från detta möte
fanns bilagda till dagordningen för styrelsemötet.
Strömstad akademi

http://stromstadakademi.se/Nybrev/NB202002.pdf
§7. Motioner.
7.1 Rune Wigblad/Eget tryckeri för våra
böcker/Antologier? Tryckning av antologier
i eget förlag eller hos etablerade förlag. ”Det
är en principiell fråga men boken om karriärer har ställt detta på sin spets. Den bör enligt min mening självklart ges ut på Studentlitteratur”/Rune W:
Beslut: vi utreder frågan vidare (Gudmund,
Åsa, Anders och Per ansvariga).
7.2 Carl Olivestam. Formalisering av antologiverksamheten vid Strömstad akademi:
Bordlades då Carl O inte var närvarande.
7.3 Kurser och Seminarier/Åsa Morberg:
Åsa ansåg att man borde kunna ordna seminarier i egen regi, t ex via lokalavdelningarna. Dock kan man behöva avvakta med planering tills corona-pandemin klingat av något.
Beslut: Frågan återremitteras till redaktionen.
7.4 Stiftelseform för Strömstad akademi/
Åsa Morberg: Åsa meddelade att förslag är
på gång från Framtidsgruppen och kommer
att presenteras vid nästa möte.
7.5 Organisationer som medlemmar i
Strömstad akademi/Åsa Morberg: Förslag
från Åsa att bjuda in andra organisationer
som stödjande medlemmar med förhoppning om att dessa kan ge ett ekonomiskt
stöd via medlemsavgiften.
Beslut: ta upp denna fråga på årsmötet –
kräver stadgeändring.
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7.6 Gudmund Bergqvist/Ungdomsgrupp
(18-30 år): frågan tas upp på årsmötet – kräver stadgeändring.
7.7 Peter Fritzell/Titlar i Strömstad akademi: frågan bordlagd tillsvidare.
7.8. Framtidsgruppens förslag på upplägg av
Vetenskapsfestivaler: John Fletcher sade sig
vara nöjd tills vidare.
§8. Folder –hur ofta nytryck? Ska layouten
ändras? Många tycker att den ser mossig ut.
Ska den innehålla vår verksamhetsplan/affärsidé på ett tydligare sätt? Pgnr? Swish?
Hanna Fideli Fritzell som designade vårt
omslag till antologin Värderingar har fått
uppdraget att inkomma med ett förslag. Det
kommer att skickas ut till ledamöterna innan
Styrelsemötet: just nu delade meningar om
föreliggande/aktuellt förslag – Hanna F
kommer med nytt förslag inom kort, och det
skickas till förtroendevalda för åsikter.
§9. Nyhetsbrevet/Anders. Ny redigerare,
Per Flensburg: Anders och Per tycker tycker
att rutinerna fungerar bra.
§10. Arbetsgrupperna:
10.1 Koster/Gudmund Bergqvist: Gudmund
arbetar vidare med projektet 'Ett fossilfritt
Koster';
10.2 Översättning/Marie-Louise/Marylou
Wadenberg: översättningar och engelsk
språkgranskning görs främst av Marylou W.
Arbetet hanterligt ännu men bra med extrahjälp framöver. John Fletcher ställer upp
ibland.
10.3 Hemsidan/Mariana Back och Per
Flensburg tillsammans med Webmaster Jan
Ternhag. Johan Vestlund är med på det strukturella framtidsarbetet. Adresser osv. Hur
många uppgifter ska ligga där? Brandvägg?
”Open access”på Hemsidan via AAS.
10.4 Ska vi ha Google Drive eller ska allt
vara tillgängligt via Hemsidan. Peter anser
att allt ska finns tillgängligt på hemsidan.
AU. Mariana, Lars, Anders, Marylou: Om
allt ska finns tillgängligt på hemsidan, får
man i så fall föra över de dokument som nu
ligger på Google Drive till hemsidan där de
kan vara tillgängliga under skyddad login.
Strömstad akademi
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Diskussion. Inget beslut i dag. Tas upp på
nästa Styrelsemöte.
10.5 Marknadsföring och Media/Åsa Morberg et al. Åsa återkommer i frågan.
10.6 Framtidsgruppen/John Fletcher-Åsa
Morberg-Johan Vestlund. Struktur för arbetet
och marknadsföringen av Strömstad akademi. förslag till ”Affärsplan” Se också Nyhetsbrev nr 1 2020, sid 8; http://stromstadakademi.se/Nybrev/NB2020-02.pdf. Framtidsgruppen presenterade sina förslag på
mötet dagen före styrelsemötet (20 mars) –
finns redovisat i korthet i minnesanteckningar förda av Marylou W. Denna punkt missades, togs inte upp för diskussion/beslut. Den
har istället tagits upp separat av Peter via utskick 200323. Tas upp på nästa Styrelsemöte
och på Årsmötet.
10.7 Redaktionskommittén. AAS, Fria skriftserien, Videoserien och Bokinfo/Gudmund
Bergqvist och Lars Broman: Gudmund B
meddelade att man nyss hållit ett längre
möte. Gott inflöde av bidrag till respektive
serie. Fler bidrag till AAS välkomnas dock.
Antologierna finns på Bokinfo (pris: 250:-).
Beslut: sänk pris till 175:- på Bokinfo – annonseras på hemsidan. Provision utgår till
bokhandeln Ugglan.
§11. Lokalavdelningarna –rapport från;
11.1 Falun/John Fletcher: avdelningen är aktiv.
11.2 Uppsala/Stockholm/Christina Hultman: avdelningen är aktiv.
11.3 Göteborg/Gudmund Bergqvist vill
avgå. Förslag: ersätts av Jens Allwood och
Elisabeth Alsén. Namnen skickas till Valberedningen.
11.4 Strömstad/Lars Broman vill avgå. Förslag av Lasse: ersätts av Ulf Eriksson. Namnet skickas till Valberedningen.
11.5 Lund/Malmö/Bodil Frisdal: Corona-utbrottet stör verksamheten för närvarande.
Diskussion/förslag: En dialog om lokalavdelningarnas syfte och arbete vore bra
(Christina H). Jens Allwood och Elisabeth
Alsén kan tänkas ta över som sammankallande i Göteborg. Lasse föreslår att man frå8
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gar Ulf Eriksson om han kan ta över i
Strömstad.
Beslut: Gudmund kontaktar Ulf Eriksson om
detta.
§12. Krönikor/Mariana Back: Jens Allwood
och Eugen Ungethum står på tur med krönikor.
Beslut: Peter kontaktar Tomas Bergström om
en krönika runt coronavirus-pandemin.
§13. Antologier. Hur är läget? Information/
Lars Broman. Skriftserier – det ska stå ANTOLOGI när det rör sig om en sådan!: se
ovan pkt 10.7
§14. Högskolan Väst och andra Lärosäten/
Per Flensburg, Åsa Morberg, Carl Olivestam:
Kurs för utländska forskare om svenska traditioner inte aktuell just nu. Förslag att Lasse,
Peter och Per träffar Rektor för HV om avancerade kurser på distans. Åsa stödjer och
ställer upp.
Beslut: Åsa och Per pratar ihop sig och
kommer med förslag till ämnen – t ex karriärplanering för forskare. Rune föreslår att
man då även diskuterar att få använda HV:s
inspelningsstudio för Akademins presentationer.
§15. Strömstads kommun –samarbete på
olika nivåer: Per och Lasse har träffat kommunrepresentanter. Osäkerheten p g a corona gör det svårt att få respons för förslag just
nu;
15.1 Stadshuset: Akademin har en plats i
Stadshuset.
15.2 Kulturhuset Skagerack: inget nytt.
15.3 Gymnasiet: Möte planeras med Rektor
Roslind. Antologier kan kanske säljas; eventuellt möte med studenter;
15.4 Biblioteket
15.5 Museet
15.6 Rotary
15.7 Strömstads tidning/Radio Prime
15.8 Vuxenskolan
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15.9 Andra instanser/organisationer: Ingen
aktivitet just nu förutom krönikor i Strömstads
Tidning. Kanske samarbete med Historieföreningen (Gudmund); Strömstad har många
föreningar – konkurrens.
§16. CV på Hemsidan. ALLA måste uppdatera sina CV:n/Mariana: Sänd uppdaterat
CV till Per Flensburg:
per.flensburg@stromstadakademi.se;
Förteckning över ledamöters vetenskapliga
produktion/John Fletcher: inga ytterligare
kommentarer.
§17. Tillgång till Bibliotek och databaser/
Åsa Morberg/Alla: Detta diskuteras i Framtidsgruppen – Akademins status. Ska man ha
lärosätesstatus eller endast rätt att förvalta
forskningsmedel? Kontakta VR för info/råd.
Beslut: Peter pratar med Tomas Bergström
om detta. Samarbete med HV (Rune) men
då måste man vara student eller ha en kurs
där. Åsa säger att SULF är medvetna om problemet för pensionerade forskare och jobbar
på en lösning.
§18. SUA/Rifo/Delegationen för seniora
arbetskraft/Peter Fritzell: Inget nytt.
§19. Utbildningsutskottet/Peter Fritzell: Inget nytt.
§20. Förslag på hedersprofessorer/Lars
Broman: Lasse har föreslagit Karin Boijs. Beslut: Vi avvaktar med fler förslag – vi har ju
en hedersprofessor (Elaine Bearer). Kan även
behövas en stadgeändring.
§21. Valberedningen/Ulf Berg. Ny Rektor
och Vice ordförande ska väljas: Per Flensburg och Ulf Berg är nominerade till rektorsposten. Christina Hultman är nominerad
son Vice ordförande i styrelsen. Det är öppet
för fler nomineringar. Åsa påpekade att kandidaterna bör ges tillfälle att presentera sig
och hur de tänker kring arbetet om de blir
valda till respektive post.
§22. Övriga frågor.
Bokmässan/Åsa Morberg: Åsa föreslår att
man har en liten monter eller delar monter
med någon. Presentation och försäljning av
9
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antologierna. Man skulle kunna haka på HV
om dom ska vara där (Rune). Lasse är tveksam till vinsten med att delta i mässan. Diskutera vid nästa styrelsemöte.
§23. Nästa styrelsemöte bör hållas den
15/6. Årsmötet i anslutning bör ta upp frågor om stadgeändringar (titeln hedersprofessor; ungdomsmedlemmar mm)
§24. Mötet avslutas
———————————————————
Strömstad Academy
Record from Board Meeting on March 21,
2 0 2 0 . Th e m e e t i n g w a s h e l d v i a
telecommunication using the GoToMeeting
service.
The following Board Members were present
at the meeting: Lasse Broman (adjunct),
Peter Fritzell, Anders Gustavsson (adjunct),
Rune Wigblad, Marie-Louise/Marylou
Wadenberg, Mariana Back, Gudmund
Bergqvist, Angelika Basch, Per Flensburg,
Christina Hultman, Åsa Morberg, Bodil
Frisdal, Jens Allwood, K-G Hammarlund,
John Fletcher (adjunct) and Johan Vestlund
(adjunct).
Absent were: Carl Olivestam, Bodil Samuelsson; Ulf Berg and Gunnar Windahl (nominating committee); Helena L'Estrade (representative Strömstad Municipality); Ari
Lampinen, Ulf Eriksson, Urban Waldenström, Maria Björkroth and Göran Bryntse
(auditors).
Meeting formalities and election of chairman, secretary and attestants: The meeting
was considered opened and being in good
standing. Elected were: Peter Fritzell Chairman, Marie-Louise/Marylou Wadenberg – secretary, and Christina Hultman and
Per Flensburg attestants. Suggested agenda
for the meeting was unanimously confirmed.
2. Review of Record from previous Board
Meeting (October 12 2019 in Stockholm):
(attached to meeting agenda): The record
was presented by Peter F, reviewed with no
further comments and was thereafter tabled.

Strömstad akademi

tisdag 31 mars 2020
Latest quarterly report (Q4 2019) from AU:
Available (Swedish/English) on the website
and on Google Drive. No further comments
on the report. Decision: Per creates a
special place for AU documents on the
website.
Economy: Lasse B presented the balance
sheet and results for 2019, budget for 2020,
and a budget draft for 2021.
Decision: The Board supported the presented annual account. Furthermore, the
Academy needs a new treasurer for the rest
of year 2020 (Bo G Jansson resigned
abruptly).
Decision: Carina Blom will take on the
assignment as treasurer under the guidance
of Lasse Broman.
Academy membership/annual fee – guidelines: the annual membership fee must be
paid to remain in good standing. A reminder
will be issued in April to those that are
behind. In a pressing situation, a lower
amount than that stipulated can be accepted, but some amount has to be paid.
Payment can be made from the website via
Swish.
Funding strategies, Anki Hellberg: a meeting
concerning strategies for funding was held
on March 20 with Anki Hellberg invited as
adviser. A memo from that meeting is
available and was attached to the Board
Meeting agenda.
Upcoming Board Meeting, Academic
Ceremony and Annual Meeting – dates June
15-18 in Strömstad: Due to the current
coronavirus outbreak dates for these events
are not yet confirmed.
The Science Festival: A preliminary program
(in an advanced form) from Lasse Broman
was published in the Newsletter for February
http://stromstadakademi.se/Nybrev/
NB2020-02.pdf. However, the status for this
event is the same as stated in Item 5 above,
since this event was planned to take place in
conjunction with the Annual Meeting and
Academic Ceremony in Strömstad. The
10
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Chairman of the Board Peter Fritzell will be
monitoring the situation closely together
with Tomas Bergström (member and virologist) and come back with an assessment
and suggestions on March 29.
Motions:
7.1 Rune Wigblad – suggested publishing
anthology on Research Career with
Studentlitteratur:
Decision: the issue on where to publish will
be further explored (Gudmund, Åsa, Anders
and Per in charge).
7.2 Carl Olivestam issues around the
handling of the anthologies. The motion
was tabled since C Olivestam was absent at
the meeting.
7.3 Courses and Seminars/Åsa Morberg:
Decision: to postpone waiting for the
coronavirus outbreak to abate. The issue
goes back to the editorial staff.
7.4 The Academy as a Trust Institution:
Suggestions in the works (Future Group) –
on the table at the next meeting.
7.5 Have organizations become members
of the Academy/Åsa Morberg: invite
organizations to be members of the Academy hoping that they may contribute financially. Decision: the issue needs to be run by
the Annual Meeting since it will require
changes in the by-laws.
7.6 Gudmund Bergqvist/Youth Group (age
18-30):
Decision: the issue needs to be run by the
Annual Meeting since it will require changes
in the by-laws.
7.7 Peter Fritzell/Titles in the Academy:
issue tabled until further notice.
7.8 Suggestions from the Future Group on
the set-up of Science Festivals: John Fletcher
is OK with the current standing on the issue.
Folder – new appearance: New suggestion
for design is in the works (Peter in charge)
Newsletter: Per Flensburg does the layout.
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Task forces/working groups:
10.1 Koster/Gudmund Bergqvist: Continued
work on the project 'A fossil free Koster’.
10.2 translations/review of English texts/
Marie-Louise/Marylou Wadenberg: Currently
work in this area is mainly done by Marylou.
So far things are manageable, but an
additional 'hand' could be helpful. John
Fletcher can also help out if needed.
10.3 The website/Mariana Back, Per Flensburg and Webmaster Jan Ternhag: Johan
Vestlund will eventually join the group to
advance the appearance of the website.
Peter Fritzell argues that all info should be
available on the website.
10.4 AU. Reports/Peter, Mariana, Lars,
Anders, Marylou: If all these documents
should be available on the website, they
need to be transferred from their current
location on Google Drive and be available
under login protection. Discussion but no
decision – will be on the table at the next
board meeting.
10.5 Marketing and Media/Åsa Morberg et
al. Åsa will come back with info later.
10.6 The Future Group/John Fletcher-Åsa
Morberg-Johan Vestlund. Outline on work
work and marketing strategy for the Academy. Suggested “business plan”. Please
also see Newsletter # 1, 2020, page 8;
http://stromstadakademi.se/Nybrev/
NB2020-01.pdf. The future Group presented
their ideas at the meeting preceeding the
Board Meeting (March 20). Brief memo (by
Marylou W) is available. This item was
accidentally overlooked regarding discussion
and decision, but has been separately
handled by mailing from Peter (March 23,
2020). The item will be listed and discussed
at the next Board Meeting and at the Annual
Meeting.
10.7 Editorial Committee: AAS, FSS, video
series and Bokinfo/Gudmund Bergqvist and
Lars Broman: Gudmund B reported that a
meeting was recently held to assess status.
Contributions are coming in at a steady
11
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pace. More contributions to the AAS series
are welcome though. Anthologies are
available at Bokinfo (price: SEK 250).
Decision: lower the price to SEK 175
(Bokinfo) – should be announced on the
website. A certain rate of commission is also
due to the bookstore Ugglan.
Local Chapters:
11.1 Falun/John Fletcher: the Chapter is
active.
11.2 Uppsala/Stockholm/Christina Hultman: the Chapter is active.
11.3 Göteborg/Gudmund Bergqvist: Gudmund B wants to resign. Suggestion: Gudmund B will be replaced by Jens Allwood
and Elisabeth Alsén. Suggested names are
referred to the Electoral Board.
11.4 Strömstad/Lars Broman: Lasse B wants
to resign. Suggested replacing person by
Lasse is Ulf Eriksson. Suggested name is
referred to the Electoral Board.
11.5 Lund/Malmö/Bodil Frisdal: The coronavirus outbreak is currently in the way of
productive work.
Discussion/suggestion: Christina Hultman
wants a discussion to identify/clarify the
purpose and work in the local chapters.
Decision: Gudmund gets in touch with Ulf
Eriksson to find out if he would be willing to
preside over the Strömstad Local Chapter.
Chronicles/Mariana Back: Jens Allwood and
Eugen Ungethum are listed as upcoming
contributors.
Decision: Peter gets in touch with Tomas
Bergström about writing a chronicle on the
corona virus pandemic.
Anthologies: please see above item 10.7
Högskolan Väst and other educational institutions/Per Flensburg, Åsa Morberg, Carl
Olivestam: Lasse, Peter and Per are suggested to meet with the Vice-Chancellor at HV
about advanced on-line courses. Åsa will
back up.
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Decision: Åsa and Per will provide suggestions for appropriate subjects – for example
– 'career planning for a scientist'. Rune
suggested to also ask if the Academy can
use the recording studio at HV for presentations.
Strömstad's Municipality – collaborations:
Per and Lasse had a meeting with municipality representatives.The corona virus outbreak makes planning unsure currently.
15.1City Hall: The Academy has an office
space at the City Hall.
15.2 Community Center Skagerack: no
news.
15.3 The High School: Meeting with ViceChancellor Roslind in the works. Possible
opportunity to sell anthologies; Possible
opportunity for a sit down with students.
15.4 Library
15.5 Museum
15.6 Rotary
15.7 Strömstads tidning/Radio Prime
15.8 Vuxenskolan
15.9 Other instanser/organisationer: Nothing for now except for chronicles in
Srömstads Tidning; possible collaboration
with the Association of History (Gudmund).
CV on the website; CV:s need to be
updated/Mariana: Please send updated CV
to Per Flensburg:
per.flensburg@stromstadakademi.se
List of scientific production of the
members/John Fletcher: no further comments currently.
Access to libraries and data bases/Åsa
Morberg and others: The issue is discussed
in the Future Group – the status of the
Academy. Should the Academy hold the
status of an educational institution or just
have the right to handle research grants?
Info and advice from The Scientific Council
(VR) would be good.
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Decision: Peter talks to Tomas Bergström
about this issue. Collaboration with HV
possibly (Rune) but that assumes you are a
student or a teacher holding a course there.
Åsa informed that Swedish University
Teachers' Organization (SULF) is aware of
the problem for retired scientists and
working on it.

Arbetsutskottet
Sammanfattning av arbetet i arbetsutskottet/AU Strömstad akademi första kvartalet
(Q1), januari-mars 2020.

The Committee on Education/Peter Fritzell:
No news.

Arbetsutskottet (AU) består av Lasse Broman
- rektor, Peter Fritzell - styrelseordförande,
Anders Gustavsson - pro-rektor, och Mariana Back - vice styrelseordförande, samt Marie-Louise/Marylou Wadenberg, styrelsens
och AUs sekreterare. AU har telefonmöte
som regel 1ggn/månad.

Honorary Professors - nominations/ Lars
Broman

Dagordningen för mötena har under kvartalet bl a haft följande punkter/rubriker:

Decision: No more nominations right now.
Changes in the by-laws may be needed.

• Minnesanteckningar från föregående möte
• Hemsidan
• Framtidsgruppen
• Lokalavdelningarna
• Skriftserier/antologier; Nyhetsbrevet
• Krönikor i Strömstads tidning
• Ekonomi, möjlighet att använda swish &
Payson på hemsidan; workshop med Anki
Hellberg/söka ekonomiskt stöd
• Planering av Akademiska Högtiden, Årsmötet ochVetenskapshögstiden/festivalen i
Strömstad juni 2020
• Ledamotsförteckning och tillgänglighet
• Övriga frågor

SUA/Rifo/Delegation for senior workforce/
Peter Fritzell: No news.

Nominating Committee/Ulf Berg. A ViceChancellor and a Deputy Chair are to be
nominated: Per Flensburg and Ulf Berg are
nominated for the Vice-Chancellor position.
Christina Hultman is nominerad Deputy
Chair of the Board. The Committe is open
for additional nominations. Åsa pointed out
that the candidates should be offered time
for presentation of themselves and how they
see their work if elected.
Additional items:
The Book Fair in Gothenburg/Åsa Morberg:
Åsa suggests that the Academy could have a
small stand or share with some other
institution. The anthologies should be
presented and sold. Possibly join HV if they
are going to attend (Rune). Lasse hesitant
about the advantage/profit of attending. To
be discussed at the next Board meeting.
Next Board meeting should be on June 15,
2020. The Annual Meeting held in conjunction should discuss issues around
changes in by-laws (the title Honorary
Professor; membership for adolescents etc).
Meeting was ended.
Marie-Louise/Marylou Wadenberg
(secretary)

Strömstad akademi

Övergripande information;
Möten startar med en kort genomgång av
föregående mötes minnesanteckningar. Därefter går man igenom de olika punkterna på
dagordningen och diskuterar hur ärenden
har avancerat sen förra mötet/lägesbedömning. Baserat på detta tar man sen beslut om
hur man bör gå vidare i de olika frågorna.
Vissa beslut kan bara tas vid styrelsemöten. I
såna fall bereder AU dessa frågor inför närmast uppkommande styrelsemöte.
Ansvaret för de olika huvudpunkterna har
fördelats mellan de personer som ingår i
AU.
- Lars Broman har övergripande ansvar för:
planering av Akademiska Högtiden och Vetenskapsfestivalen i Strömstad (juni 2020
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nästa gång), ekonomiska frågor, kontakten
med Strömstad kommun, samt med Strömstads gymnasium.

ter mm) via Swish; ledamöters uppdaterade
CV behövs fortfarande och kan sändas/mailas till Per Flensburg :

- Anders Gustavsson har övergripande ansvar för: föreläsningar, skriftserier/antologier,
samt Nyhetsbrevet.

per.flensburg@stromstadakademi.se

- Mariana Back har övergripande ansvar för:
arbetet med Hemsidan och lagringen av
Akademins dokument på Google Drive,
uppdateringar och rutiner kring ledamotsförteckningen (tillsammans med Lasse), rekrytering av ledamöter för bidrag med krönikor
i Strömstads tidning, samt kontakten med
Anki Hellberg som konsult för projektformulering till en anslagsansökan.
- Peter Fritzell har under denna period framför allt haft ett samlat grepp kring de stående
punkterna på dagordningen (se ovan).
Arbetsgrupper, granskning av engelska texter
(Peter/Marylou, samt John Fletcher som har
tillkommit i augusti), lokalavdelningar
(Gudmund Bergqvist), kurser (Åsa Morberg,
Carl Olivestam), och Koster (Gudmund Bergqvist), har i vissa fall huvudansvariga (angivna inom parentes) utanför AU som då
rapporterar främst till Peter Fritzell och Anders Gustavsson.
Viktiga arbetsresultat under detta kvartal –
Q1 2020:
Hemsidan: stort fokus har under Q1 varit på
arbetet med att i grunden rekonstruera hemsidans upplägg och utseende. Man har i detta syfte förstärkt gruppen som arbetar med
detta. Per Flensburg har tagit över ansvaret
för arbetet med hemsidan just nu med stöd
av Mariana Back och Jan Ternhag. Johan Vestlund kommer framöver att bli aktiv i arbetet med kommande versioner av hemsidan.
Arbetet avancerar och många förbättringar
föreligger, men behovet av lösningar för ytterligare förbättringar och en effektiv arbetsfördelning kvarstår. Man behöver tydliga
strukturer kring vem som gör vad och när.
Viktiga funktioner som nu föreligger på
hemsidan: nu är det möjligt att via hemsidan
göra enkel betalning (av t ex medlemsavgifStrömstad akademi

Registerhållning (av ledamöter), uppdateras
kontinuerligt av Lasse Broman som 1 ggn/
månad delar uppdaterat dokument med Mariana Back och Marylou Wadenberg (som
säkerhet); Per Flensburg ansvarar för att presentationen/info av/om ledamöter är uppdaterad och hur denna info görs tillgänglig på
hemsidan.
Lokalavdelningarna, sammankallande för
samtliga lokalavdelningar, Gudmund Bergqvist, har fått i uppgift att be de separata lokalavdelnings-ansvariga att prata med alla
sina medlemmar om att man ska uppdatera
sina CV-uppgifter som finns på hemsidan.
Det föreligger dock vissa svårigheter att få
ledamöter att uppdatera sina CV. Gudmund
Bergqvist redovisar en separat sammanfattning av aktiviteter i dessa avdelningar för
detta första kvartal.
Framtidsgruppen, bestående av John Fletcher, Johan Vestlund och Åsa Morberg, presenterade i samband med ett separat möte
och styrelsemötet (20-21 mars 2020) ett dokument som innehåller förslag till hur man
kan utveckla Akademins arbete framöver;
detta lades fram och diskuterades på ett extra möte dagen innan styrelsemötet (20 mars
2020); Framtidsgruppen rapporterar tillbaka
till AU (som i sin tur rapporterar till styrelsen).
Ekonomi: Vid detta extra möte dagen innan
styrelsemötet (20 mars 2020) presenterade
även konsult Anki Hellberg sina tankar kring
lämpliga strategier för Akademin att söka
anslag. I diskussionen kring detta deltog
Framtidsgruppen, AU:s representanter samt
ledamöter i Akademin (särskild inbjudan
hade utgått). Vid detta möte förekom även
diskussioner kring arbetet med hemsidan. Ett
särskilt dokument med anteckningar från
detta möte föreligger på svenska (sekr Marylou W). Dokumentet med anteckningarna
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presenterades även på styrelsemötet följande dag.
Både extramötet den 20 mars och styrelsemötet den 21 mars genomfördes virtuellt via
teleuppkoppling pga coronaviruspandemin.
En ny folder förbereds – förslag till layout
(från Hanna F Fritzell) kommer inom kort –
Peter F ansvarar för detta.
Planering för årets Akademiska Högtid/Vetenskapsfestival i Strömstad den 15-18 juni
2020 är långt framskriden (bl a Lasse B,
Gudmund B, Gunnar Kullenberg och Ulf
Berg ansvariga). Dock är det nu p g a coronaviruspandemin oklart om, när och hur
dessa aktiviteter kan äga rum. AU håller sig
uppdaterade via ledamot Tomas Bergström
(virolog) och kommer att gå ut med info om
föreslagen strategi den 29 mars. Årsmötet
och påföljande styrelsemötet bör dock om
möjligt genomföras den 15 juni, men kanske
inte i fysisk form utan istället virtuellt som
ett telemöte.
Nyhetsbrevet: Per Flensburg ansvarar för
Nyhetsbrevets layout.
Antologier: Antologin, om hur man lyckas
som forskare, är i stort sett klar för tryckning.
Per Flensburg har gjort layout till denna antologi. Man söker nu ett lämpligt tryckeri
samt ser över tillgångar för att bestrida kostnader i samband med detta. Anders Gustavsson, Åsa Morberg och Carl Olivestam är
redaktörer. Näst på tur blir antologin/boken
om Förnybar energi (Lasse Broman och
Angelika Basch redaktörer).
För att summera: De absolut viktigaste frågorna för AU har under Q1 2020 varit i) arbetet med hemsidan, ii) ställningstagande till
info från Framtidsgruppen, samt iii) möjliga
strategier för att söka anslag till Akademins
verksamheter.
Övriga frågor
Ledamöter är aktiva med bidrag/krönikor till
Strömstads Tidning.

tisdag 31 mars 2020
Vårens styrelsemöte ägde rum den 21 mars;
protokoll (sve/eng) kommer separat och
publiceras i Nyhetsbrevet.
AU har under Q1 2020 haft telemöten den
9 och 28 (extrainsatt) januari, 18 februari
samt 7 mars. Minnesanteckningar från dessa möten finns för ledamöter (gmail-adress
behövs) utlagda på Akademins Google
Drive-plats.
Marylou har fört minnesanteckningar under
AU:s möten. Dessa har granskats/reviderats
av Peter Fritzell och därefter mailats till AU:s
4 medlemmar.
______________________________________
Summary of activities in the Strömstad
Academy Executive Committee/AU during
first quarter (Q1) January – March 2020.
The agenda for these first quarter meetings
has, among others, focused on the following
items:
• Review of written Memo from previous
meeting
• The website/home page
• The Future Group
• Local Chapters
• Writing series/anthologies; Newsletter
• Chronicles for 'Strömstads Tidning'
• Economy, arrangement to enable use of
Swish & Payson via the Academy website;
• Workshop with Anki Hellberg/filing application for funding
• Planning for the Academic Ceremony, the
Annual Meeting and the Science Festival
in Strömstad in June 2020.
• List of members/contact info – availability;
• Additional issues
Meetings start with a brief review of
previous written memo items. Then items on
the agenda are reviewed and discussed
concerning what has happened since last
meeting and how to proceed. Some decisions can only be made at a Board meeting.
In those cases AU works on/prepares these
issues for the next upcoming Board meeting.
Responsibility for and being in charge of the
different main items on the agenda is
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distributed between the individuals being
part of AU.
Lars Broman holds the overall responsibility
for: planning of the Academic Ceremony,
the Annual meeting and the Science Festival
in Strömstad (June 2020 next time),
economic issues, and keeping in touch with
the Strömstad Municipality and the Strömstad Highschool.
Anders Gustavsson holds the overall responsibility for: lectures, writing series/anthologies and the Newsletter.
Mariana Back holds the overall responsibility for: keeping the website/home page
updated, running the Google Drive place
with the Academy’s documents, taking care
of updates and handling of the list of members/contact info (supported by Lasse
Broman), recruitment of members for
chronicle writing in ‘Strömstads Tidning’,
and keeping in touch with Anki Hellberg as
a consultant on how to write professional
project proposals aimed at an application
for funding.
Peter Fritzell has been keeping a close oversight over the regular agenda items at AU
meetings (please see above).
Working Groups, review of texts written in
English (Peter/ Marylou, also John Fletcher
just recently joined the reviewer group of
English texts), Local Chapters (Gudmund
Bergqvist), courses (Åsa Morberg, Carl
Olivestam), and Koster (Gudmund Bergqvist), in some cases have someone in
charge (in parentheses) that is not part of
AU. These individuals then most often report
to Peter Fritzell and Anders Gustavsson.
Important results during this first quarter
(Q1) 2020:
The Academy website/home page: much
focus during Q1 has been on the reconstruction of the Academy website – set-up
and appearance. The Academy members Per
Flensburg and Johan Vestlund have joined
the initial group responsible for the website
(Mariana Back and Jan Ternhag) to speed up
Strömstad akademi
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the process. Currently Per Flensburg (supported by Mariana and Jan Ternhag) is in
charge of keeping the website updated and
general maintenance. However, Johan Vestlund will further on take more responsibility
for the profile of the website. The work is
moving along but not yet finished. There is a
need for clear standard operating procedures regarding distribution of work keeping
the website updated - who is responsible for
what and when etc.
Important functions on the website: the
possibility of using Swish (for example for
membership fee payment) is soon in place.
Academy member CV:s still need to be
updated in several cases; Updated CV:s can
be mailed to Per Flensburg:
per.flensburg@stromstadakademi.se.
Keeping a directory of Academy members:
the directory is currently updated by Lasse
Broman who also shares this document with
Mariana Back (responsible for website) and
Marylou Wadenberg (secretary) on a
monthly basis. Per Flensburg is responsible
for making sure info on Academy members
on the website is correct and properly presented.
Local chapters: Gudmund Bergqvist (convenor of the local chapters) will ask those
heading the local chapters to inform their
members about updating their CV:s for the
website. Gudmund Bergqvist will also write
a separate summary of the Q1 2020
activities in the local chapters.
The Future Group (John Fletcher, Åsa Morberg and Johan Vestlund) presented a
document containing a suggested road map
for the future of the Academy in conjunction
with the Board Meeting (on March 21); a
more elaborate presentation by the Future
Group took place in an extra meeting the
day before the Board Meeting (March 20).
The Future Group reports back to the AU
(that will in turn report to the Board).
Economy: At the same extra meeting (March
20) Anki Hellberg (adviser on grant proposal
strategies) also presented her ideas on
16
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different strategies for the Academy to apply
for funding. These ideas were discussed with
the Future Group road map document in
mind. Finally, the Website Group also presented recent updates on their work at this
extra meeting. A memo from this meeting is
in place (Swedish; by Marylou W) and was
presented at the Board meeting the following day.
The extra meeting and the Board Meeting
were both held via telecommunication
(virtual meeting) due to restrictions because
of the corona virus pandemia.
A new folder is in preparation (layout by
Hanna F Fritzell) – Peter F in charge.
Planning of the Academic Ceremony/
Annual Meeting/Science Festival 15-18 of
June, 2020 is now in an advanced state
(Lasse B, Gudmund B, Gunnar Kullenberg
and Ulf Berg are in charge). However, due
to the corona virus outbreak it is now uncertain if, how and when these activities can
be held. The Annual Meeting and Board
Meeting should preferably still be on June 15
either in Strömstad or virtually by telecommunication. AU will be posted on the corona status by the Academy member Tomas
Bergström (Prof Virology) and make an announcement of the current assessment on
March 29.
The Newsletter: Per Flensburg is in charge
of the lay-out of the Newsletter.
Anthologies: the anthology, dealing with
advice on how to be successful as a
scientist, is now ready to go in press. Anders
Gustavsson, Åsa Morberg and Carl Olivestam serve as Editors. The Academy is looking for an appropriate press agency. Money
is also needed to cover expenses. Next
anthology in the pipeline will be on Renewable Energy (Lasse Broman & Angelika
Basch editors).
In summary: The 3 most important issues
this first quarter of 2020 have been i)
reconstruction of the Academy website; ii)
reflecting on info from the Future Group;
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and iii) finding strategies for aquiring
funding to cover Academy expenses.
Additional issues
Members are active providing contributions/
chronicles for ‘Strömstads Tidning’.
The spring Board meeting took place on
March 21; records (Swe/Eng) from the
meeting will be presented separately and in
the Newsletter.
AU has in Q1 2020 had phone meetings on
January 9 and 28 (extraordinary), February
18 and March 7. Memos from these meetings are posted on the Academy Google
Drive place (Swedish; members only – gmail
account needed).
Marylou has been keeping written memos
during the AU meetings. These have been
revised by Peter Fritzell and then e-mailed
out to the 4 representatives of the AU.
Vetenskapskrönika i Strömstads tidning
Internationella kvinnodagen 8 mars 2020 –
Grattis, mormor Emma, och alla andra
kvinnor!
av Åsa Morberg, Emmas dotterdotter,
Jag vill faktiskt fira en fantastisk kvinna, min mormor Emma Sundberg, och
givetvis alla andra kvinnor, på Internationella
Kvinnodagen den 8 mars
2020. Hon blev aldrig firad, eftersom hon
redan var död när vi började fira internationella kvinnodagen 1978. Sedan 1978 finns
den 8 mars med som internationell kvinnodag och då blev den en opolitisk högtidsdag
för alla kvinnor.
Jag vill fira min mormor Emma Sundberg,
född Forsblom, 1889-03-16, i Ulvsta by,
Ockelbo. Hon var en fantastisk kvinna, väl
värd att firas. Hon var ensam flicka i familjen men hon hade 7 bröder. Emma växte
upp i ett fattigt hem, hennes pappa Jan-Erik
17
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Kungsgården, See by, träffade hon sin man,
bondsonen Olaus Sundberg. Han var äldst
av 8 syskon och arbetade på SEE-fabrik som
skrivställare. De gifte sig och flyttade till
Åkerbergs gårdarna i See-staden. Emma
födde två barn, Ingegerd 1914, min mamma, och Ingvar 1916, min morbror. Hon var
hemmafru, förstås.
När de byggde huset i See-staden (som jag
äger och bor i idag) hyrde hon ut några rum
till ungkarlar. Hon var duktig att laga mat
och bjöd alltid generöst. Det blev ingen förtjänst. Hon köpte varor av alla gårdfarihandlare. Hon hade en hel skokartong med skosnören när hon dog. Vid kommentarer sa
hon alltid: De har inget att leva av. Jag stöder dem.

Hon var min trygghet, min inspiration och min
finaste förebild, och räckte även till för mina
vänner.
Åsa Morberg

Forsblom var skräddare och hennes mamma
Anna (Hon kallades Annken.) var sömmerska. De hade ett litet småbruk med två kor.
Bönderna hade ont om kontanter så det var
svårt att få kontanta medel för sina alster till
hushållet. Annkens ledord i livet var: ”Nu
medan jag vilar mig så går jag ut och bär
sten”. Hon stenade av alla åkrar och byggde
stenmurar medan hon vilade. Jan-Erik fungerade också som barfotaläkare. När någon
bröt sig så klippte han plåtmönster och
snörde till. Mormors överarm var föredömligt ihopsatt efter ett komplicerat armbrott.
Hon fick sin axel ur led i hög ålder. När hon
röntgats frågade hon läkaren hur hennes
armbrott så ut. Det ser bra ut sa läkare, Var
Din pappa läkare? Nej, han vara skräddare
sa mormor.
Mormor Emma tjänade piga i See by hos sin
Faster Mari som var tillfälligt krasslig. I
Strömstad akademi

Hon kämpade för den kvinnliga rösträtten
och för demokrati. När det startade kvinnoföreningar i Sandviken gick hon helt sonika
med i alla föreningar. Kvinnoklubben, Kooperativa kvinnogillet, Husmodersföreningen
och Hemförbundet. Hon tyckte om att
sjunga och förutom möten i alla föreningar
gick hon till alla frikyrkorna för att få sjunga
andliga sånger. Jag satt på pakethållaren på
hennes cykel och följde med på fantastiska
sångstunder.
Hon var oerhört hjälpsam mot andra kvinnor. Skulle någon av hennes närstående
kvinnor föda barn fanns hon med som stöd
vid sidan av barnmorskan. När någon förväntades somna in, fanns hon också med.
Trygg, lugn, handlingskraftig och mycket
praktisk.
Hon var en praktiskt arbetande socialist.
Morfar dog knall och fall och Emma blev
änka bara 60 år gammal och hennes änkepension var 39: - per månad. Hon började
då tillsammans med en väninna att väva
mattor på beställning och försörjde sig så.
Hon fick väldigt dåligt betalt för sina tunga
arbetstimmar.
Hon var sjuklig de sista åren. Hon var en
fantastisk mormor för mig. Hon lärde mig
allt hon kunde och det är jag tacksam för.
Hon hade sjuårig folkskola (varannandags
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skola) och en självkänsla som faktiskt går till
världshistorien. Hur hon nu kunde få det?
Det fanns inget hon ryggade för. Rak och
öppen i kommunikationen.
Hon var fantastisk vetgirig, öppen och totalt
orädd för allt och alla. Hon lärde sig åka
skidor när jag var barn i BB-berget i See-staden till alla lekkamraters förtjusning. Hon
lärde sig cykla sent i livet också. I kappa och
vidbrättad hatt med handväskan på styret
kan jag se henne framför mig. Hennes attityd till trafiken var livsfarlig. ”De kan väl se
att jag är gammal”, var mormors förhoppning. Det var ett rent under att hon inte blev
ihjäl-körd.
Hon tog hand om mig när mamma och
pappa arbetade. Hon var min trygghet, min
inspiration och min förebild. Hon räckte
även till för mina vänner. Jag kan höra hennes säga till mig när jag undrade om jag
skulle göra något annorlunda i livet: ”Kan
andra, Kan Du!” Hennes självkänsla var beundransvärd! Kanske hennes plats i syskonskaran bland bröderna bidrog till med
detta.
Gratulerar finaste mormor Emma och alla
andra kvinnor på Internationella kvinnodagen 8 mars 2020!
Åsa Morberg
Välfärden
Förändringens vindar
Den här artikeln ingår i en serie som kommer att finnas i månadsbreven. Serien är en
inbjudan till samarbete med andra ledamöter kring hur vi ska kunna bidra till Sveriges
utveckling.
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climate is changing. The 65+ generations
have grown from under ten percent of the
total population (1900) to a current roughly
20 percent (2000). By the year 2100 they
will account for closer to 30 percent. A new
migration has started, driven by war and
poverty – and the new information society
which allows people across the world to
compare their lives with ours. Since 2000,
Sweden has received 750 000 asylum
seekers – and has granted asylum to
700 000.
This reception is acceptable from the
humanitarian point of view – but expensive.
It is made even more expensive by the
difficulties these refugees meet when
seeking a job. As a result, we see ‘ghettoes’
growing where Swedish law is no longer
dominant.
The responsible authority (Migrationsverket)
has estimated that the annual added costs
are in the SEK 60 – 80 billion range over the
next few years.
Klimatförändringarna motsvarar närmast en
orkan bland ’förändringens vindar’. Eftersom
det är vår förmåga att hantera förändringar
som står i fokus i det här sammanhanget
konstaterar jag endast att vi här har ytterligare förändringskrav som vi behöver bli starkare för att kunna hantera.
Det privata näringslivet kan inte fungera
utan en väl fungerande välfärd. Vår välfärd
kan inte finansieras utan det privata näringslivet. Demokratin inte kan fungera utan en
väl fungerande centralmakt.

http://stromstadakademi.se/FSS/FSS-13.pdf

Det pågår förändringar som får stora konsekvenser för välfärden. På kort sikt handlar
det främst om att vi blir allt äldre och att vi
inte har klarat av att hantera flyktingströmmarna.

Du når mig på: john.fletcher@stromstadakademi.se

Så här ser Sveriges framtida åldersstruktur ut
(mätt som andelar av totalbefolkningen):

Hela artikelserien finns här:

Abstract - Winds of change
Sweden is under a strong pressure to change
– and we Swedes find change difficult. Our
Strömstad akademi
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om vi vill kunna klara nuvarande takt i välfärdsutvecklingen.

Andelen unga minskar och andelen 65+
ökar i ungefär samma takt. Gruppen 80+
växer allra snabbast. När min dotter Christina föddes (1971) fanns det 24 personer i yrkesverksam ålder (20 – 64 år) per person 80
och äldre. När hon själv fyller 80 kommer
det att finnas sex.
Det här får stora konsekvenser eftersom olika åldersgrupper ställer olika krav på välfärdssystemet – och betalar olika mycket
skatt.
Sverige var som mest produktivt under den
period då andelen unga (<19 år) var 30 procent eller mer och andelen ”pensionärer” (65+) fortfarande var mindre än 15

Under 1984 – 1993 kom det i genomsnitt
25.000 asylsökande om året till Sverige.
Under 2008 – 2017 var genomsnittet
50.000. Flykten från krigszoner i Afghanistan, Irak, Syrien, Yemen, Eritrea, Somalia osv fortsätter och leder i sin tur till
anhöriginvandring. Samtidigt leder den
ökande tillgången till information om världen utanför den egna byn till en ny folkvandring när människor flyr från fattigdom
till vad de hoppas ska bli ett nytt och bättre
liv.
De begränsningar Sverige införde i slutet av
2015 har minskat antalet asylsökande – men
nettoinvandringen är fortfarande hög och
flyktingtrycket över Medelhavet har inte
minskat. Folkvandringen till det rika Europa
är ett faktum som vi behöver leva med – och
hantera. Migrationsverkets prognos (2017)
för de närmaste åren såg ut så här:

Enligt samma prognos behöver vi räkna med
att Migrationsverkets kostnader för flyktingströmmen kommer att ligga mellan 60 och
80 miljarder under de närmaste åren. Senare
prognoser avviker inte mycket från denna.
procent. Då finns befolkningen i det s k
”demografiska fönstret” (se det blå fältet i
diagrammet nedan) är som mest produktiv.
Vi har passerat fönstret och när unga nu byts
ut mot gamla ökar ’samhällets’ utgifter dramatiskt. År 2010 publicerade Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) skriften
Framtidens utmaning – Välfärdens långfristiga finansiering där man gjorde en framskrivning av dagens svenska välfärdskostnader på
grundval av den ändrade åldersstrukturen.
Välfärdssystemet kommer (allt annat lika) att
behöva 200 miljarder kronor extra år 2035
Strömstad akademi

Utbildningsnivån är en mycket viktig faktor i
sammanhanget. Fram till sekelskiftet hade
flertalet nykomna en utbildning som inte
avvek alltför mycket från den svenska. Sedan
dess har vi tagit emot flyktingar med en låg
utbildningsnivå – många har varit analfabeter. De möter en arbetsmarknad som har:
• en av Europas högsta lägsta-löne-nivåer;
• en av Europas minsta lönespridningar
(medianlön/lägstalön);
• Europas näst högsta arbetskraftskostnad
(bruttolön + löneskatter);
• Europas minsta andel ”enkla jobb”;
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• fackliga organisationer som motsätter sig
utländsk ’konkurrens om jobben’.
Allt detta bidrar till att vi ser ghetton utvecklas i många förorter. Där lever många nykomna utan hopp om att kunna bygga en
egen framtid.
Hur reagerar då våra politiker?
John Fletcher
Climate change
Strömstad Akademi and UNFCCC
Strömstad Akademi has UNFCCC observer
organization status, so I send here a short
update regarding impacts of corona
pandemia. The current pandemia has been
exploited by creating and spreading many
types disinformation, including climate
change related.
Climate change related disinformation
include messages telling that the UNFCCC
process is interrupted and global UN
climate conferences have been cancelled.
Of course not. The global UN climate
change mitigation efforts deal with prevention of human extinction and extinction of all
life on Earth. Although corona pandemia
also is a global problem, scales of these
problems are immensely apart each other.
In 2020 two UN climate conferences were
scheduled: SB52 in Bonn in June and
COP26 in Glasgow in December. No
changes have been announced to these.
However, the Bonn conference in June is so
near that some changes are expected, i.e.
reducing scale or changing dates. Anyway,
preparation of the Bonn conference continues normally with only one exception:
meetings of working groups and bodies in
charge of preparation are not held physically, but virtually.
Also, observer organization delegation
registration for Bonn conference continues
normally. Deadline 30 March has not been
impacted by the pandemia. So, if any of you
want to attend the Bonn conference, please
Strömstad akademi

inform me soon. Although it is possible that
the Bonn conference is not organized in
June, but later, this registration remains valid.
Registration is required by 30 March
whether conference dates are changed or
not. Registration can be cancelled later, but
there is no access to the conference without
registration by 30 March.
UNFCCC climate conferences are held at
least twice a year and Strömstad Akademi
fellows can attend these due to our
UNFCCC observer organization status.
Registration process begins several months
before each conference.
Ari Lampinen, UNFCCC contact person for
Strömstad Akademi
______________________________________
Corona vs. UNFCCC
Impact of the current COVID-19 pandemia
on the UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)
process is of practical interest to Strömstad
Akademi, which is one of the UNFCCC
observer organizations.
The current pandemia has been exploited by
creating and spreading many types disinformation, including climate change related.
Climate change related disinformation
include claims that UN climate change
mitigation efforts have been frozen and
global climate conferences have been cancelled. This is incorrect, but losing perspective during the acute health crisis is easy to
understand. The global UN climate change
mitigation efforts deal with prevention of
human extinction and extinction of all life on
Earth. Although corona pandemia also is a
global problem, scales of these problems are
immensely apart each other.
In 2020 two global UN climate conferences
were scheduled: SB52 in Bonn in June and
COP26 in Glasgow in November. No
changes have been announced to these.
However, the Bonn conference in June is so
soon that some changes are likely. Changing
dates and/or reducing event scale would not
21

tisdag 31 mars 2020

Nyhetsbrev nr 3 2020
be surprising. Anyway, preparation for the
Bonn conference continues normally with
only one exception: meetings of working
groups and bodies in charge of preparation
are not held physically, but virtually.
Also, observer organization delegation
registration for the Bonn conference
continues normally. Deadline 30 March has
not been impacted by the pandemia.
Global UNFCCC climate conferences are
held at least twice a year, mandated and
required by the UNFCCC treaty negotiated
in Rio de Janeiro in 1992. Fellows of Strömstad Akademi can attend these due to our
UNFCCC observer organization status.
Registration process begins several months
before each conference.
Ari Lampinen
Fria ordet
EFTER COVID -19.
Funderingar av en amatör och fri debattör
Gudmund Bergqvist
Vi lever i en tid för närvarande med stora
förändringar digitalisering, AI, globalisering
ökande antal auktoritära stater, populism
och fake news etc. För närvarande skakas
världen av en pandemi med ett coronavirus
som lett till ett stort antal sjuka och döda,
ansträngda sjukvårdssystem i ett antal länder
och stängda gränser och mer eller mindre
förbud att visas ute för att undvika smitta.
Stängda affärer, kraftiga reseinskränkningar
inställda sammankomster etc. har medfört
att börserna rasat. Detta synnerligen osäkra
tillstånd i världen ställer frågan om hur vi
var förberedda på sådana katastrofer? Kommer det att leda till förändringar i vårt samhälle på sikt?
Jag skall nämna några områden där jag gissar att det blir förändringar. Våra samhällen
måste rusta sig bättre för nästa stora epidemi
när den nu kommer.
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1 Globalisering.
Man har i stor utsträckning utlokaliserat industrier till länder med billig arbetskraft.
Detta visar sig nu ha nackdelar med risk att
t.ex. mediciner ej kommer att finnas tillgängliga, reservdelar till maskiner saknas
etc. Vi har gjort oss avhängiga av dessa länder speciellt Kina, som anses subventionera
sin export.
En reindustrialisering skulle kunna medföra
många fördelar för oss. Vi skulle bli mera
oberoende vid kriser och de kommer att ske
i framtiden. Kortare och snabbare transportvägar samt mera miljövänlig teknik dvs.
mindre av olika utsläpp. Industrin i Kina
drivs till stor del med el från kolkraftverk.
Utsläpp av restprodukter från t.ex. antibiotikatillverkning i Indien till vattendrag är stor
och utgör ett hot på grund av ökad risk för
uppkomst av resistenta bakterier som är ett
av de stora hoten mot oss.
Modern teknik kommer bland annat att omfatta 3D-produktion, drönare, robotar, AI,
självkörande bilar etc. En annan fördel är att
vi kommer att ha kvar tekniskt kunnande
och utveckling. Man kommer nog att ha detta dels nationellt och dels inom större områden t.ex. EU. Dessa industrier kommer
kanske att behöva få stöd då troligen ej ekonomiskt fördelaktiga som billigaste alternativ, men de ger många andra fördelar som
t.ex. ur beredskapssynpunkt, arbetstillfällen,
teknikutveckling och snabbare tillgång till
varan. De är också en del av den nödvändiga kampen mot ”global warming” och antibiotikaresistens. Detta måste beaktas vid
upphandlingar!
Vi får dock ej glömma att globaliseringen
har lyft flera 100 miljoner människor ur djup
fattigdom. Vi kommer fortfarande att leva i
en globaliserad värld men med mera begränsningar och där större enheter kommer
att vara mera självförsörjande. Värdet av fasta avtal mellan olika länder kommer att öka.
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2 Just in time.

4 Konferenser och fortbildning

Man har med effektiva transportkedjor av
ekonomiska skäl minskat alla lager både nationellt och lokalt t.ex. på sjukhus, fabriker,
butiker etc. och till och med i hemmen. Detta visar sig nu vara problematiskt. Under
kalla kriget höll Sverige enorma lager av
nödvändiga artiklar alltifrån livsmedel till
olja. Nu stänger fabriker tillfälligt på grund
av att de ej fått in delar som behövs i produktionen, vilket även medför problem för
underleverantörer. Att ha en buffert gäller ej
bara för industrier, sjukhus och butiker men
även för familjer som bör ha vatten och
livsmedel för åtminstone en vecka ur beredskapssynpunkt enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

A. Konferenser av olika slag är nödvändiga
för utveckling och fortbildning. I det framtida samhället kommer det för många yrkesgrupper att vara ett stort behov av kraftigt
ökad ”continued education”, dvs. fortbildning. Mycket av denna kan läggas på internet både beträffande allmän närvaro men
även med föredragshållare som föreläser per
Skype eller annat system. Vi får dock inte
glömma att mycket av värdet med konferenser är personliga möten dvs. över kaffekoppen eller ölglaset för både detaljerat informationsutbyte och inledning av samarbeten.

3 Undervisning
Världen över stänger nu skolor och universitet och går över till olika former av distansundervisning. Tekniken för detta har funnits
ett antal år bland annat i form av de utmärkta MOOC-kurser (massive open online courses) som många elituniversitet anordnar.
Många högskolor i Sverige har olika kurser
på distans. Detta koncept kommer troligen
att öka. Det kan om rätt använt öka kvaliteten på undervisning, medföra betydande besparingar och minska resande, mindre tryck
på bostadsfronten i vissa universitetsorter.
Denna typ av kurser skulle mycket väl kunna ordnas även av Strömstad akademi. Den
tekniska utvecklingen har bidragit till att
göra detta mera åtkomligt.
Vissa typer av utbildningar kräver dock personlig närvaro. Online utbildningar kommer
att kunna revolutionera undervisning på
många sätt och möjligen även ändra på behov av vissa akademiska meriter. Är det
nödvändigt att ha en fullständig t.ex. masterexamen eller kräver vissa arbeten i stället
ett antal lämpliga mikrokurser som kan specificeras till arbetsinnehåll och införskaffas
online?
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B. Arbetsmöten i grupper. Möjlighet att ha
gruppvis sammanträden virtuellt kommer att
bli alltmer vanligt. Redan under 1990-talet
hade man inom landstingen vissa möten via
intranät. Det sparade mycket restid och var
effektivt beträffande utnyttjade av arbetstid,
minskade kostnader för transport och gav
mindre miljöpåverkan. Detta kommer att
öka. Nu sammanträder EU:s statsministrar
virtuellt på grund av pandemin och
Strömstad akademi har haft ett virtuellt styrelsemöte förutom att dess arbetsutskott och
lokalavdelningar har regelbundna telefonkonferenser. Vi torde vara i början av denna
utveckling där nu många olika parter prövar
sig fram med olika modeller.
5 Arbeta hemifrån
I samband med epidemin uppmanas nu
alltmer till arbete hemifrån med hjälp av internet, mobiltelefoner etc. Detta har varit en
ökande tendens under flera år på grund av
tekniska möjligheter och det beräknas att
öka alltmer. En sådan omställning kommer
att minska transportbehov, vara bra för miljön etc. Vissa kontakter med arbetsplatsen
kommer dock att vara nödvändiga
6 Sjukvård
Sjukvården har länge arbetat med vissa virtuella tjänster. Tillgång till journaler från
andra sjukhus, till experter t.ex. patolog som
bedömer preparat och röntgenläkares bilder.
En läkare i Australien som bedömer bilder i
Sverige kan minska behovet av nattjourer
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men även på sikt ersättas av AI. Denna teknik kommer även att kunna användas på
andra områden inom medicinen. De sista
åren har det förekommit alltmer patientkontakter via olika appar. Detta får dåligt rykte
framförallt på grund av ersättningssystem
som har gjort dessa bolag extremt inkomstdrivande medan vanlig sjukvård på vårdcentraler dräneras på pengar. Rätt använd kommer detta att vara en tillgång och att öka i
framtiden. Speciella krav på journalföring
kommer att behövas. Denna typ av sjukvård
har vid pandemier och andra katastroftillstånd stora fördelar liksom dess möjlighet att
spara tid och resurser i form av personal och
lokaler.

tåla för att skydda grupper i samhället. Det
är en mycket etiskt känslig fråga om prioriteringar och kommer troligtvis vara skiljelinjen
mellan öppna demokratiska samhällen och
slutna auktoritära. Spåren från 1900-talet
förskräcker - vi får inte glömma Holocaust,
Holomodor och Stora Språnget.

7 Gig-ekonomi

Stora katastrofer påskyndar ofta på ett radikalt sätt hur samhällen förändras. Detta kan
gälla ideologier, värderingar, satsning på
teknologi och annan vetenskap. Ofta blir det
en utveckling som kan vara oförutsedd. Den
stora depressionen på 1930-talet, andra
världskriget och kanske även 2008 års finanskris ändrade klart olika sätt hur våra samhällen fungerar. Vi måste vara beredda på
detta. Om det visar sig att auktoritära stater
som Kina och Ryssland kan klara det bättre
än liberala demokratier kommer det att
kunna påverka framtiden även för oss på sätt
som blir bekymmersamt. För oss gäller det
att noggrant analysera hur vi agerade för att
finna vad som var gynnsamt och vad som
inte var det, för att på olika sätt göra våra
samhällen mera robusta så att de kan klara
av extrema påfrestningar i form av pandemier och andra katastrofer. Ökad hållbarhet,
större reserver inom olika områden verkar
vara logiskt. Kommer vi ändra vår konsumtion från materiell till mera kulturell-immateriell? Vi måste vidare stödja ny teknik men
också kunna sätta regler för dess användning.

Under det sista decenniet har ett ökat antal
personer i väst sysselsatts inom den så kallade gig-ekonomien, dvs. personer som arbetar som frilansare inom olika yrken exempelvis taxi (uber etc). En förutsättning för
detta har varit en väl utbyggd mobiltelefonservice och moderna mobiltelefoner. Det
har gett möjlighet för en del att utöka sin
vanliga inkomst men det finns de som har
detta som sin enda inkomstkälla. Denna
modell har sina stora risker för den enskilde
vid bland annat kraftig nedgång i ekonomin
med arbetslöshet etc. Det har varnats för
uppkomsten av ett prekariat. Det är troligt
att åtminstone inom EU kommer staterna att
reglera formerna för den.
8 Ekonomi
I samband med denna kris har vi sett dramatiska fall på börser, risk att många bolag
går i konkurs och därmed följande stora
mängder arbetslösa. Detta kan ge en långvarig recession och social oro. Stater har nu på
olika sätt försökt att stödja både bolag och
anställda. Inom besöksnäring, turistnäring
etc. liksom flyget ses speciellt stora inskränkningar. Det kan leda till att man i
framtiden minskar dessa sektorer, vilket ju
kan vara av värde i kampen mot ”global
varming.” Men det har också lett till diskussion om hur mycket ekonomisk nedgång
med stor påverkan på samhällen, man skall
Strömstad akademi

9 Cirkulär ekonomi och hållbarhet
I samband med problem av tillförsel av nya
varor kommer ett ökat intresse att finnas för
återanvändning och reparationer, vilket även
ger arbetstillfällen. Fabriker kommer i framtiden att lättare ställa om till annan produktion.
10. Slutord

Gudmund Bergqvist
___________________
AFTER COVID -19.
Reflections from an amateur and free
debater
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Gudmund Bergqvist
We are today living in a time with major
changes in digitalization, AI, globalization
increasing number of authoritarian states,
populism and fake news etc.
Currently the world is shaken by a pandemic with a corona virus that has led to a
large number of ill and dead individuals and
strained the health care systems in a number
of countries, closed borders and an
introduction of more or less strict curfews to
avoid infection spreading. Closed businesses, heavy travel restrictions, canceled
meetings etc. have caused the stock
exchanges to more or less collapse, and led
to large money infusions into the systems
by the governments. This extremely volatile
state in the world places the question front
and center of how we were prepared for
such disasters? Will it lead to changes in our
society in the long run?
I will mention some areas where I guess
there will be changes. Our communities will
and must be better prepared for the next
pandemic when it comes.
1 Globalization.
To a large extent factories have been
outsourced to countries with cheap labor.
This now appears to have draw-backs with
the risk that medicines will not be available,
spare parts for machines are missing etc. We
have become dependent on these countries,
especially China, which is considered to
subsidize its exports. A re-industrialization
could bring many benefits to us. We would
become more independent during crises
and they will happen in the future. Shorter
and faster transport routes and modern
more environmentally friendly technology,
i.e. less of different emissions, are other
positive factors. The factories in China are
largely driven by electricity from coal fired
power plants. Emissions of residues from
antibiotic production in India into
watercourses are large and poses a threat
due to increased risk of the emergence of
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resistant bacteria - one of the major threats
to our future.
Modern technology will include 3D
production. drones, robots, AI, self-driving
cars etc. Another advantage is that we will
retain technical know-how and development. It will probably be done partly
nationally and partly within larger areas as
the EU. These industries may need economical support as they are probably not
financially advantageous as the cheapest
alternative from a narrow point of view, but
they provide many other benefits such as
short distance transportation, providing jobs,
providing technology development and
faster access to the product. They are also
part of the necessary fight against global
warming and antibiotic resistance. This must
be taken into account in procurement!
However, we must not forget that globalization has lifted several 100 million people
out of deep poverty. We will still live in a
globalized world but with more limitations
and where larger units will be more selfsufficient. The value of fixed agreements
between different nations will increase.
2 Just in time
While efficient transport chains for all stocks
have been reduced for economic reasons
both nationally and locally eg. in hospitals,
factories, stores, etc. and even in the homes,
this now proves to be problematic. During
the Cold War Sweden kept huge stocks of
necessary items from food to oil. Now
factories are temporarily closed because
they have not received parts needed for
production, which also causes problems for
subcontractors. Having a buffer applies not
only to industries, hospitals and stores but
also to families who should have water and
food for at least 1 week from the standpoint
according to MSB (Swedish Agency for
Social Protection and Emergency Preparedness)
3 Education
The world globally now closes schools and
universities and switches to various forms of
25
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distance education. The technology of this
kind has been around for a number of years,
among other things in the form of the
excellent MOOC courses (massive open
online courses) that many elite universities
organize. Many universities and colleges in
Sweden have different courses at so-called
distance. This concept is likely to increase. It
can, if used properly, increase the quality of
teaching, bring significant savings and
reduce travel, reduce pressure on the
housing front in university cities. These types
of courses could very well be arranged by
Strömstad Academy as well. Technological
developments have helped to make this
more accessible.
However, some types of training require
personal attendance. Online education will
revolutionize teaching in many ways and
may even change the need for certain
academic degrees. Is it necessary to have a
complete e.g. master's degree or do some
jobs require a number of suitable micro
courses instead? They can be specified to
the work content and provided online.
4 Conferences and continuing education
A Conferences of various kinds are necessary for development and continuing
education. In the future society, there will be
an increased demand in many occupations
for a greatly increased "continued education” due to development in that field.
Much of it can be posted on the Internet
both in terms of individual presence but also
with speakers who give lectures by Skype or
other systems. However, we must not forget
that much of the value of conferences is
personal meetings. over a cup of coffee or a
glass of beer for both detailed information
exchange and opening of collaborations.
B Working meetings in groups
The possibility that group meetings will be
virtual become more common. Already
during the 1990s, the domestic council had
certain meetings via intranet which saved a
lot of travel time and thus was efficient in
terms of utilized working hours, reduced
Strömstad akademi

transport costs and less environmental
impact - this will increase. Now the EU is
having video conferences with the prime
ministers because of the pandemic and
Strömstad Academy has had a virtual board
meeting in addition to its groups having
regular multi person telephone conferences.
We are probably at the beginning of this
development where many different stakeholders are now trying their way with different models.
5 Working from home.
In connection with the epidemic, more and
more people are now encouraged to work
from home using the internet, mobile
phones/cell phones etc. This has been an
increasing trend for several years due to
technological possibilities and is expected to
increase more and more. Such a change will
reduce transport needs, be good for the
environment, etc. They will become much
more common. Some contacts with the
workplace will however be necessary.
6 Healthcare
Heath care has worked with some virtual
services for a long time. Access to medical
records from other hospitals, access to
experts as pathologist assessing specimens
and x-ray doctor view images. A doctor in
Australia who assesses images in Sweden
which can reduce the need for nigthts on
call but also in the long term be replaced by
AI.
The last few years, an increasing number of
patient contacts have been done through a
variety of apps. This have gotten a bad
reputation, mainly because of reimbursement systems that have made these companies extremely revenue-driven, while ordinary healthcare is drained of money. Properly used, this is an asset! and will increase
in the future. Special requirements for
medical records will be needed. This type of
health care has great advantages in
pandemics and other disaster situations, as
well as its ability to save time and resources
in the form of staff and premises.
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7 Gig economy
During the last decade, an increased
number of individuals in the West have been
employed in the so-called gig economy, i.e.
people who work as freelancers in various
professions, for example driving taxi by uber
etc. A prerequisite for this has been a well
developed mobile phone service and
modern cell phones. It has given some
people the opportunity to supplement their
ordinary income, but there are also those
who have this as their only source of
income.
This model has its great risks for the
individual when, among other things, a
sharp downturn happens in the economy
with unemployment, etc., where ordinary
employees have protection through unemployment funds. It has been warned of the
emergence of a precariat. It is likely that, at
least in the EU, the states will regulate its
forms.
8 Finance
In connection with this crisis, we have seen
dramatic falls on stock exchanges, the risk
that many companies will go into bankrupcy
and consequently result in a large number of
unemployed. This can cause a prolonged
recession and social disturbances. Countries
have now in various ways tried to support
both companies and employees. In the
hospitality industry, tourism industry, as well
as aviation, there are particularly large
restrictions. This could lead to a reduction in
these sectors in the future, which might be
of value in the fight against global warming.
But it has also led to discussion about how
much economic downturn with great impact
on societies, one must endure to protect
groups in society. It is a very ethically sensitive issue of priorities and will probably be
the dividing line between open democratic
societies and closed authoritarian ones. The
traces of the 20th century are horrifying - we
must not forget the Holocaust, Holomodor
and Big Leap.
9 Circular economy and sustainability
Strömstad akademi

In connection with problems of supplying
new goods, there will be an increased
interest in recycling and repairs, which will
also create jobs. Possiblities for factories to
change production is also essential.
10 Final words
Major disasters often accelerate in a radical
way how communities change. This can
apply to ideologies, values, technology
development and investments. Often this is
a change that is unforeseen. The Great
Depression in the 1930s, World War II and
perhaps even the 2008 financial crisis
clearly changed the way our societies
function. We must be prepared for this. If it
turns out that authoritarian states like China
and Russia can do better than liberal
democracies, it will affect the future for us in
ways that are worrying.
For us, it is important to carefully analyze
how we acted to find what was favorable
and what was not, to make our societies
more robust in various ways so that they can
cope with extreme stress in the form of
pandemics and other disasters. Increased
sustainability, larger reserves in different
areas seems logical. Will we change our
consumption from material to more culturalconsumption? This does not seem to be
unreasonable. We must also be open to and
support new technologies but also be able
to set rules for their use.
Gudmund Bergqvist
______________________________________
Blir det verkligen bättre i skolan om vi får
en nationell plan för studiero och trygghet i
skolan?
Av Åsa Morberg, docent i didaktik och bitr.
professor i didaktik vid Strömstad Akademi
I Januariavtalet som regeringspartierna gjorde upp med Liberalerna och Centerpartiet
handlade en punkt om en nationell plan för
studiero och trygghet i skolan. Nu har en
utredning om detta område tillsatts som ska
presentera sitt betänkande till jul 2020. Det
är många som bokstavligen och bildlikt hö27
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jer på ögonbrynen för utredningen om trygghet och studiero. Är det en ny utredning om
trygghet och studiero med efterföljande nya
beslut som den svenska skolan bäst behöver
idag? Viktigt att veta att utredningen naturligtvis bygger på ett behov, men det är inte
lärarnas behov, utan det ett uttryckt politikerbehov. Det har beslutats i januariöverenskommelsen och åtgärderna är därför politiska. Utredningen understryker den starka
politiska styrningen av förskola och skola.
En utredare, Katarina Håkansson, har fått ett
uppdrag att biträda Utbildningsdepartementet för att ta fram ett förslag till en nationell
plan för skolans arbete med trygghet och
studiero. Det ska nu utarbetas förslag som
säkerställer ett fungerande regelverk om
trygghet och studiero i skolan och tidsplanen innebär att utredningen ska vara klar till
jul. Det blir således en julklapp från regeringen till skolans lärare och elever.
Ett av motiven till utredningen sägs vara en
stor osäkerhet hos lärare som inte sägs veta
när, var och hur de kan ingripa. Var har detta dokumenterats och hur har det synliggjorts? Har förskolans och skolans lärare
verkligen efterfrågat ytterligare riktlinjer?
Hur har i så fall lärarnas åsikter fångats upp?
I anvisningarna till utredningen refereras en
del studier, men de flesta studier bygger inte
på lärares uttalade problem. De mest intressanta är ändå de studier som gjorts på lärares uppfattning och lärares behov av ytterligare anvisningar.
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sieskolan uppfattar att arbetet i klassrummet
störs varje dag av elevers användning av
sms, spel och sociala medier (Digital kompetens i för- skola, skola och vuxenutbildning, Skolverket, 2019). Idag finns redan
alla möjligheter att arbeta mobiltelefonfritt,
och oklarheterna syns vara få kring detta.
Det fungerar i de skolor där man bestämt sig
för att vara mobilfria. Lärare idag använder
också mobiltelefoner som ett didaktiskt verktyg och som sådana är mobiltelefoner mycket användbara. Här finns ett dilemma, förstås.
Var fjärde lärare uppger att de utsatts för hot
och våld på sin arbetsplats under det senaste
läsåret (Skolverket 2018). Detta är inte acceptabelt, men frågan är vad en utredning
som följs av nya lagar och nya förordningar
egentligen kan bidra med här? Verksamheten riskerar att bli densamma, men här borde även andra preventiva insatser kunna
vara fruktbara. Professionella lärare accepterar absolut inte hot och våld. Hot och våld
ska polisanmälas, som i alla andra verksamheter.
Hälften av lärarna i grundskolan och gymnasieskolan har i en undersökning (Lärarförbundet 2019) uppgivit att de undvikit att ingripa i stökiga situationer på grund av rädsla
för att bli anmälda. Det är naturligtvis oacceptabelt. Lärares arbetsmiljö måste bli föremål för konkreta åtgärder och ett aktivt
arbetsmiljöarbete är det som behövs utifrån
rådande lagstiftning.

En tredjedel av lärarna i grundskolan uppger
att de lägger stor del av undervisningstiden
på att upprätthålla ordningen (Skolenkäten,
Skolinspektionen, 2018). Hur tolkar lärare
vad som specifikt är ”att upprätthålla ordningen”? Att upprätthålla ordningen är naturligtvis intimt kopplat till undervisning och
elevers lärande. Hur skiljer man egentligen
ut ”att upprätthålla ordningen” i lärares arbete? I lärares arbete integreras upprätthållande av ordning i undervisningen och elevers lärande.

Hur kan, sammanfattningsvis, de studier
som utförts på lärares uppfattningar tolkas
och förstås? En berättigad fråga som infinner
sig är förstås om vi i Sverige verkligen har
sämre trygghet och sämre studiero än andra
länder? Har den svenska förskolan och skolan verkligen sämre arbetsmiljö än andra
länder? Jag har arbetat 6 år i Bryssel i en europeisk organisation med mycket kontakter
med skolor och lärarutbildningar i alla medlemsländer i ATEE, och det är inte min uppfattning.

Hälften av lärarna på högstadiet i grundskolan och nästan sju av tio av lärarna i gymna-

Vi sägs ligga på samma nivå som i andra
OECD-länder, men samtidigt påstås att vi
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har stora skillnader mellan olika skolor i
Sverige. Så är det förstås även internationellt. Alla skolor är olika. Det är naturligtvis
svårt att jämföra skolmiljöer på så pass vida
begrepp som ”trygghet och studiero”. Jag
hävdar att alla lärare oavsett stadium eller
ämne arbetar för att elevernas skolsituation i
ska karakteriseras av trygghet och studiero
och vara en bra lärandemiljö för barnen. Läraren ska fokusera på att undervisningen blir
så bra för alla. Lärare har erforderliga ramar,
men ökade resurser till förskola och skola
behövs förstås.
Åsa Morberg
______________________________________
Does it really get better in schools if we get
a national plan for study peace and security
in school?
By Åsa Morberg, Associate Professor in
didactics and Assistant Professor in didactics
at Strömstad Academy
In the January Agreement established by the
government parties with the Liberals and the
Center Party, one item was about a national
plan for study peace and security at school.
An investigation into this area has now been
set up which will present its report by
Christmas 2020. Many people are raising
their eyebrows literally and figuratively at the
investigation into safety and study. Is this a
new study on security and study with
subsequent new decisions on what the
Swedish schools need best today? It is
important to know that the inquiry is of
course based on a need, but it is not the
needs of the teachers, but it is an expressed
politician’s need. It was decided in the
January Agreement and the measures are
therefore political. The investigation underlines the strong political control of preschools and schools.
An investigator, Katarina Håkansson, has
been assigned to assist the Ministry of
Education to draw up a proposal for a
national plan for the work on security and
study peace in schools. Proposals will now
be drafted that ensure a functioning
Strömstad akademi
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regulatory framework on security and study
at schools and the timetable indicates that
the investigation should be ready by
Christmas. It will thus be a Christmas present from the government to the school
teachers and students.
One of the reasons for the investigation is
said to be a great uncertainty among
teachers who are not told when, where and
how they can intervene. Where has this
been documented and how has it been
made visible? Did the preschool and school
teachers really ask for additional guidelines?
How, then, have teachers' opinions been
captured? In the instructions to the study,
some studies are referred to, but most
studies are not based on teachers' stated
problems. However, the most interesting are
the studies done on teachers' perceptions
and teachers' need for further instructions.
One third of the teachers in the compulsory
school state that they spend a great deal of
their teaching time on maintaining the order
(Skolenkäten, Skolinspektionen, 2018).
How do teachers interpret what is specifically meant by "maintaining order"? Maintaining the order is, of course, intimately
linked to teaching and student learning.
How does one really distinguish ”maintaining order" in the work of teachers?
Teachers' work integrates the maintenance
of order in the teaching and student
learning.
Half of the high school teachers in compulsory school and almost seven in ten of
the high school teachers perceive that work
in the classroom is interrupted every day by
students' use of sms, games and social
media (Digital competence in preschool,
school and adult education, Skolverket,
2019) . Today, there is already every opportunity to work mobile-free, and the ambiguities appear to be few around this. It
works in the schools where they have decided to be mobile-free. Teachers today also
use mobile phones as a didactic tool and as
such, mobile phones are very useful. Here's
a dilemma, of course.
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One in four teachers state that they have
been subjected to threats and violence in
their workplace during the past academic
year (Skolverket 2018). This is not acceptable, but the question is what does an
investigation, followed by new laws and
regulations, actually contribute here? The
business risks being the same, but here other
preventive measures should also be fruitful.
Professional teachers absolutely do not
accept threats and violence. Threats and
violence should be reported to the police, as
in all other activities.
How can, in summary, the studies conducted on teachers' perceptions be interpreted and understood? A legitimate question that arises is, of course, whether we in
Sweden really have less security and a less
peaceful evironment in classes than other
countries? Does the Swedish preschool and
school really have a worse working environment than other countries? I have worked in
Brussels for 6 years in a European organization with a lot of contacts with schools
and teacher education in all the member
countries of ATEE, and that is not my opinion.
We are said to be at the same level as in
other OECD countries, but at the same time
it is claimed that we have large differences
between different schools in Sweden. This is
of course also so internationally. All schools
are different. Of course, it is difficult to compare school environments in such broad
terms as "safety and study". I argue that all
teachers, regardless of the stage or subject,
work to ensure that the students' school
situation is characterized by security and
study calm and thus being a good learning
environment for the children. The teacher
should focus on making the teaching optimal for everyone. Teachers have the necessary framework, but increased resources for
preschools and schools are needed of
course.
Åsa Morberg
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