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Redaktörens ruta
R_e_d_a_k_t_ö_r_e_n_s_ _r_u_t_a_ _Anders Gustavsson
Ryggkirurg och styrelseordförande Peter Fritzell rapporterar om aktuella händelser.
Informatikforskare och rektor Per Flensburg informerar om aktuella händelser i Strömstad
akademi. Marknadsföringsgruppen har blivit upplöst. Ett preliminärt program för vetenskapsfestivalen den 20-23 juni i Strömstad presenteras.
Mars månads krönika i Strömstads Tidning skrevs av företagsekonom Rune Wigblad. Han argumenterar för en kraftig utbyggnad av solcellsanläggningar.
Didaktiker Åsa Morberg rapporterar om marknadsföringsgruppens omfattande arbete. I AASserien nr 63 har hon publicerat Ämnet som nästan blev - metodiken i lärarutbildningen efter
1988 - som återkom genom ministerbeslut http://stromstadakademi.se/AAS/AAS-63.pdf . Hon
recenserar även en bok om lärarutbildning i praktiken och framför förslag om ändringar i
Strömstad akademis organisationsstruktur.
Ekonom John Fletcher presenterar en subjektiv tolkning av begreppet marknadsföring.
Barnläkare Gudmund Bergqvist rekommenderar följande länk om demokrati och hoten mot
den. https://www.ft.com/content/
d0331b51-5d0e-4132-9f97-c3f41c7d75b3
Redaktör: Anders Gustavsson
Layout: Per Flensburg
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Fysiker Ari Lampinen rapporterar om senaste nytt inom United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC där han är kontaktperson för Strömstad akademi.
Psykiatriforskare Lennart Wetterberg rapporterar om Strömstad akademis remissvar på den så
kallade ”Samsjuklighetsutredningen”.
Oceanograf Gunnar Kullenberg har i AAS-serien nr 64 publicerat Ocean Science and International Cooperation; Historical and Personal Recollections, extended abstract http://stromstadakademi.se/AAS/AAS-64.pdf . Kullenberg har även publicerat Mål no 14: Oceanen och de
marina resurserna är inte längre oändliga: kan hållbar utveckling uppnås? som nr 65 i AASserien http://stromstadakademi.se/AAS/AAS-65.pdf
Lingvist Jens Allwood gör ett upprop med avseende på stöd och råd till yktingar från Ukraina. Ett annat upprop avser ett kommande diskussionsseminarium om migration och integration på Marston Hill i Mullsjö den 6-7 maj 2022. Allwood och Magnus Gunnarsson har publicerat Bildning – en begreppsanalys, som nr 66 i AAS-serien. http://stromstadakademi.se/AAS/
AAS-66.pdf
Etiker Sten Philipson och medicinforskarna Peter Bornstein och Peter Währborg presenterar
förslag till etikkommitté vid Strömstad akademi.
Kemisten Ulf Berg presenterar ett upprop från valberedningen.
I AAS-serien nr 62 har etnolog Anders Gustavsson publicerat Missbruk av alkohol. Berättelser
under sent 1800- tal och tidigt 1900-tal http://stromstadakademi.se/AAS/AAS-62.pdf
Antologin “Pandemier – dåtid och nutid för framtid” http://stromstadakademi.se/Pandemierforhand.pdf kan beställas genom Strömstads Bokhandel: z eller Bokus.com för ett pris av 249 kr.
https://www.bokus.com/bok/9789189331006/pandemier/
Försök att värva nya medlemmar till Akademin, inte minst yngre forskare. Skicka förslag till
Rektor Per Flensburg: per. ensburg@stromstadakademi.se
Jag önskar nya bidrag till aprilnumret 2022 av Nyhetsbrevet med deadline den 26 april 2022
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 videoserien SAV under adressen: gudmundbergqvist@hotmail.com .

Ordförandens rapport
Kollegor i Strömstad akademi,
Jag börjar med att hänvisa till min krönika i Nyhetsbrevet i februari 2022.
Kriget som Ryssland startat mot Ukraina fortsätter, och Europa tar emot allt er yktingar. Jag
menar, som min åsikt, att Akademin ska stödja Ukraina på alla sätt som är möjligt.
Den senaste månaden har Akademin haft, den 15/3, styrelsemöte hos Rune Wigblad i Göteborg, både fysiskt och digitalt. Sammanlagt deltog 16 ledamöter, och fokus var på allt positivt
som Akademin kan erbjuda, till exempel i form av vetenskapliga publikationer, antologier och
samhällsdebatter.
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Det känns avgörande viktigt att vi fokuserar på att fortsatt marknadsföra dessa våra be ntliga
produkter, och till de nierade målgrupper. Det är också något som Marknadsföringsgruppen, i
enlighet med sitt uppdrag, arbetar med.
Rektor och Prorektor arbetar nu med det praktiska kring Vetenskapsfestivalen i Strömstad veckan före midsommar. Det är verkligen en ynnest att få träffas som vanligt igen efter dessa två
pandemiår!
Avslutningsvis vill jag hälsa nya ledamöter hjärtligt välkomna i Strömstad akademi!
Vi återkommer inom kort med praktisk information kring Årsmötet.
Allt gott, Peter Fritzell

Rektors rapport
Rektors rapport
Den gångna månaden har varit händelserik. Som ni kanske märkt har mina rapporter på senare tid inte varit särskilt upplyftande. Jag har gnällt och klagat på bristande feed-back när jag
ber om förslag och synpunkter, både på hemsida och förslag till mål för akademin. Och när
jag lämnar något förslag blir det i AU skarpt kritiserat redan efter två rader. Längre brukar vi
dock inte hinna innan mötestiden tar slut. Jag vill påpeka att jag gärna blir kritiserad, det brukar i regel bli bättre och ännu bättre blir det om kritiken är konstruktiv och inte bara negativ.
Men ett administrativt dokument kan inte kritiseras på samma sätt som ett vetenskapligt paper.
Vad jag däremot inte kan acceptera är orättfärdig kritik.
Jag, precis som marknadsföringsgruppen, vill utveckla akademin i enlighet med de dokument
vi tagit fram i MG, framför allt då strategin och policyn. Delar av styrelsen och AU har skarpt
kritiserat det och vid senaste AU-mötet hävdade ordföranden att vi splittrade akademin och
var en återuppstånden framtidsgrupp. Trots mina skarpa påpekande framhärdade ordföranden!
Det blev droppen som rann över och dagen därpå meddelade jag min avgång som rektor och
att jag även skulle lämna akademin. Det var inte längre roligt att vara med i Strömstad akademi. Dock blev jag övertalad att sitta fram till årsmötet och att vara med och arrangera vetenskapsfestivalen. Jag kommer därför att sitta kvar perioden ut men sedan lämnar jag troligen
akademin.
Tills vidare kommer jag inte att ta några initiativ till att utveckla eller förändra akademin. Även
om senaste styrelsemötet gav ett visst hopp om att utveckling skulle kunna ske, så är jag skeptisk till möjligheten. Alltför många goda förslag har bara blivit liggande.
Som konsekvens av kritiken mot marknadsföringsgruppen kommer jag att lämna den. En av
ledamöterna, Sarah Philipsson, har dessutom lämnat både gruppen och akademin. Övriga
medlemmar lämnar gruppen som därmed är upplöst.
Jag har varit rektor för Strömstad akademi i lite drygt ett år. Det har i huvudsak varit ett glädjefullt år. Visserligen har jag tillbringat många timmar framför skärmen, men det har varit kul och
jag har med glädje tagit mig an de uppgifter som anförtrotts mig. Jag hade ambitiösa planer på
att utveckla akademin och det fanns ett gediget arbete, Framtidsgruppens, att utgå från. Det
fanns till och med ett styrelsebeslut att vi skulle göra det. Min vision var en stark och sammanhållen akademi som gemensamt kämpade för seniorers rätt att forska och bevisar detta
genom kvali cerade forskningsresultat. Men två saker har varit deprimerande: Mötena med
AU och den bristande respons jag fått från akademins ledamöter gällande grundläggande och
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viktiga saker. AU-mötena var inte speciellt effektiva, större delen av tiden gick åt till att gå genom föregående protokoll. Nya förslag hann inte penetreras och än värre var ordförandens
ständiga gliringar till marknadsföringsgruppen (MG). När han vid senaste AU-mötet i torsdags
hävdade att marknadsföringsgruppen splittrar akademin funderade jag på att omedelbart och
vid sittande möte lämna akademin. Men jag besinnade mig och tänkte att jag ska sova på saken. Dagen därpå insåg jag, förutom att MG inte hade ordförandens förtroende, att vi de facto
splittrar akademin. Det bästa sättet att ena akademin är att de som splittrar lämnar den. När
jag fattat detta beslut föll en tyngd från mina axlar och jag tyckte mig ha den första lediga dagen sedan jag blev rektor.
Det andra skälet är bristande respons. Jag ska nämna två sådana tillfällen. När MG skulle skriva fram sina styrdokument måste ju dessa avspegla akademins mål och syfte. Det stod lite vagt
om det i stadgarna så jag efterlyste i ett månadsbrev, ja, jag tror faktiskt det var i två brev, att få
veta varför man gått med i akademin. Ett svar inkom! Indirekt i diskussioner kom det fram lite
mer, såpass mycket att det gick att göra någon form av kategorisering av vilken typ av ledamöter vi har. Det ledde till MG:s tre styrdokument, som blev ordentligt kritiserade och nergjorda i
AU. Delvis för att vi hann inte mer. Det är iofs inget att uppröra sig över, det akademiska systemet kritiserar stenhårt alla förändringar för att därigenom sålla fram de absolut bästa argumenten för eller emot förän ringen. Men administrativa dokument är något annat. Där måste
faktiskt alla bjuda till och inte bara kritisera. Mitt nästa exempel rör hemsidan. Det bestämdes
på ett AU-möte att hemsidan skulle göras om och bli mer riktad utåt. Jag gjorde ett förslag och
bad om synpunkter. En synpunkt kom och det var KG som tyckte att en viss ikon var lämplig.
Så då blev det den. KG hade också en del synpunkter på texten, som jag tog hänsyn till. Själva
texten och upplägget har vi sedan gått genom i MG och nu ligger sidan ute. Men ingen synpunkt.
Det nns egentligen ett tredje skäl också, som egentligen är en konsekvens av det andra. Jag
och jag vet era andra med mig, bl.a. vår ordförande, vill utveckla akademin. Kanske inte riktigt åt exakt samma håll men dock rimligt nära. Ändå sker det inte. Ändå bromsas, kritiseras
och nergörs alla idéer till förändring utan konstruktiva motförslag. Beslut fattas inte! Det är inte
många beslut som styrelsen lyckats fatta under den tid jag varit med. Jag vill inte tillbringa
mina sista år i livet med oändlig argumentering för idéer jag anser vara goda. Då gör jag istället något annat,
Ett fjärde skäl tillhandahöll Peter: Det ska vara roligt att vara med i Strömstad akademi! För
mig är det inte längre roligt. Det är inte roligt att gå till ett möte med styrelse eller AU med en
klump i magen och undra på vilket vis man ska bli sågad den här gången. Senaste styrelsemötet var för all del något bättre och ett möte vi hade med redaktionskommittén var riktigt bra.
Sammanfattningsvis är mina skäl att inte ställa upp för omval:
1. Dåligt förberedda ärenden i AU gör att styrelsen inte kan fatta beslut om utveckling av
akademin.
2. Bristande intresse från akademins ledamöter att utveckla densamma.
3. Misstro mot marknadsföringsgruppen.
4. Det är inte roligt att vara rektor längre.
Av dessa skäl står mitt beslut fast: Jag ställer inte upp för omval som rektor! Och trots mina
stundtals hårda ord ovan vill jag ändå tacka er för många trevliga och stimulerande diskussioner, vi har fått tillfälle att träffas fysiskt några gånger och via nätet ganska många gånger.
Många webinarier har gett nya perspektiv och nya idéer och det har varit kul. Jag tackar för det
och önskar akademin lycka till i fortsättningen!
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Fortsättningsvis kommer jag att ägna mig åt tankesmedjan Tvärtänkt och jag har en förhoppning att Strömstad akademi och Tvärtänkt skulle kunna komplettera varandra. Tvärtänkt är inriktad på debatt och påpekande av dysfunktionella förhållanden i samhället. Ett uppslag från
Tvärtänkt skulle kunna utvecklas vidare av Strömstad akademi och bli ett tungt vete skapligt
inlägg. Tvärtänkt skulle kunna fånga upp en idé från Strömstad akademi och utveckla den i ett
annat sammanhang. I varje fall är varje ledamot och medlem i Strömstad akademi välkommen
att publicera i Tvärtänkt. Skicka förslag och bidrag till per@tvartankt.se.
Per Flensburg

Vetenskapskrönika i Strömstad tidning
Är solceller räddningen för klimatomställningen?
DET FINNS GODA MÖJLIGHETER ATT ÖKA
PRODUKTIONEN SNABBT, SKRIVER RUNE
WIGBLAD, PROFESSOR VID STRÖMSTAD
AKADEMI. (BILD: JOACHIM NYWALL)
Tyskland har snabbt ökat produktionen av
solceller på tre år. Sverige kan gå samma väg
och därmed producera en betydligt större andel miljövänlig och billig el, skriver Rune Wigblad, professor vid Strömstad akademi.
Rune Wigblad
Professor i företagsekonomi vid Strömstad
akademi
Många Strömstadsbor kanske minns föredrag som kunniga ledamöter i Strömstad akademi har
hållit om solceller. Det har funnits ett genuint engagemang och speciellt minns jag solcellsforskaren Kazmerskis tal för ett par år sedan som visade upp ett stort antal böjbara solceller
som kan monteras på kläder, med era tillämpningar.
Det är intressant att i dag göra lite teknikspaning om solceller. Vart är teknikutvecklingen på
väg? Kan den rädda Sveriges behov av elförsörjning?
Att det har kommit ett stort antal nisch-produkter på marknaden är helt klart. Det är allt från
solceller i belysning, solceller för laddning av batterier till solceller i fönster.
Men hur går det med den mer storskaliga utbyggnaden?
Den goda nyheten är att det nns en möjlighet att öka produktionen snabbt. I Tyskland är andelen el från solceller mer än 10 procent av den totala elproduktionen. Den nätkopplade elen
som genereras av solceller gav i Sverige 2021 bara cirka 0,6 procent och kan kanske nå 1 procent år 2022/2023 med nuvarande utbyggnadstakt. Sverige är i ett pilotprojekt-stadium för
storskaliga solcellsparker, med förväntat resultat år 2025.
Tysklands andel solcells-el har ökat snabbt på tre år. Samma volym som nns i Tyskland i dag
kan snabbt byggas upp i Sverige och skulle då ge minst 30 procent av den svenska elproduktionen. Men för detta behöver Sverige en nationell solcellsstrategi som inte nns idag.
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Varför ska vi satsa stort på solceller i Sverige?
Det händer mycket internationellt med de solceller som Kazmerski visade upp. Den nya solcellstekniken kan i dag baseras på ett nytt material som heter perovskit. Produktion av perovskit-solceller är på väg över i ett stadium med massproduktion hos enstaka företag i USA, Kina
och Polen.
Att den nya tekniken med perovskit nu massproduceras av ett polskt företag är anmärkningsvärt, eftersom de behöver ett alternativ till kolberoendet i landet. Perovskit-solceller har mycket högre verkningsgrad (över 22 procent mot cirka 12–17 procent i dag) och en potential att
bli billiga när de massproduceras.
Kommer perovskit-tekniken att kunna leva upp till högt ställda förväntningar?
Om mindre än två år kommer vi att få konkreta svar på den frågan. Kommer de att ge en dubblerad verkningsgrad och samtidigt lägre priser? Om förväntningarna inträffar får vi en helt ny
spelplan för el- produktion i världen. På sikt blir det då plötsligt billig el.

John Fletcher: Vad menar jag med marknadsföring?
Vad menar jag med marknadsföring?
John Fletcher
Konceptet ’marknadsföring’ har växt fram ur behovet att nna någon som vill ha det jag kan
leverera. Jag utgår i det följande från två extrem-de nitioner:
A. Sälj det det vi redan har!
Detta är ’nasarens’ de nition: ”Här är en dammsugare – sälj den!”.
B. Övertyga omvärlden om att den egna organisationen/företaget kan – och kommer att
kunna – leverera en tjänst eller en vara som ger kunden ett mervärde i form av ekonomiska/sociala/politiska/ . . . fördelar.
Försäljning av produkten/tjänsten sker inom ramen för – och som ett resultat av – detta arbete.
Forskaren formulerar (i princip) sitt eget uppdrag. (Det nns ju ’uppdragsforskning’, vilket är
en tjänst som erbjuds av ett företag som besitter expertkunskap inom ett visst (forsknings)område. Produkten som säljs är alltså då hjälp att utföra studier som andra inte har kunskap och/
eller resurser att göra själva.) Syftet är alltså att vinna och sprida ny kunskap.
Företagaren formulerar också sitt eget uppdrag, men gör detta inom ramen för ett mycket tydligt syfte, nämligen att möta ett speci kt behov i omvärlden på ett sådant sätt att hen kan tjäna
pengar.
För forskaren förefaller ’marknadsföring’ att handla om att på effektivaste möjliga sätt sprida
den ökade kunskapen. ”Här är kunskap – sprid den!”. Detta är – om ock på en intellektuellt
mycket högre nivå – detsamma som nasarens uppdrag: att sälja en be ntlig produkt – eller
bildlikt talat: att sälja dammsugare. Här spelar ’varumärket’ en stor roll – och det är forskaren
som är ett ’varumärke’ som bygger på antalet publicerade rapporter och citat.
För företagaren handlar ’marknadsföring’ om att skapa förutsättningar, inom organisationen
och i omvärlden, för att potentiella användare ska köpa de varor/tjänster som företaget erbjuder – eller skulle kunna erbjuda. Till dessa förutsättningar hör:
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en prissättning som gör att den potentielle köparen ser sig kunna vinna fördelar genom
att köpa;
behov av – eller ny kenhet kring – produkten/tjänsten;
förtroende för företaget/varumärket;
levande personliga nätverk.
Akademins val av mål för verksamheten, dvs svaret på frågan ”Vem vänder vi oss till – och
varför?”, avgör valet av strategi: ”ska vi sälja det vi redan har – eller ska vi använda det vi redan har till att påverka samhället omkring oss?”
Marknadsföringsgruppen har fokuserat på det bredare perspektivet, på vad som krävs för att
Akademin ska kunna etablera ett ”varumärke” som inger förtroende och vilja att lyssna på vad
Akademin säger. Det är mot den här bakgrunden gruppen har tagit upp en rad frågor som vid
ett första påseende kan betraktas som utanför gruppens arbetsområde. Det verkar vara därför
som gruppen har fått kritik av styrelsen (främst ordföranden som beskyllt oss för att splittra
Akademin) för sitt arbete.
Styrelsen förefaller luta mer åt ’nasarens perspektiv’: ”Här har vi en produkt: sälj den!”.
Som läsaren märker har jag inte använt orden ’rekrytering’ eller ’ nansiering’ (förrän nu). Det
beror på att de aktiviteter som hänger ihop med rekrytering och nansiering inte självklart ingår i marknadsföringen. Men marknadsföring kan inte bedrivas utan stöd av ett effektivt rekryteringsarbete – och vare sig marknadsföring eller rekrytering kan bedrivas utan en rimlig nansiering.
Rekryteringen behöver bygga på att Akademin kan erbjuda tillräckligt bärkraftiga skäl till att
bli ledamot, att vi kan erbjuda en levande forskarmiljö, möjlighet att publicera och tillgång till
de verktyg som behövs.
Finansieringen behöver bygga på att Akademin kan erbjuda tillräckligt bärkraftiga skäl för att
en tänkbar nansiär ska nna det värt att stödja Akademin.
De senaste veckornas mail-debatt har också väckt frågan om vem som ska bestämma vad jag
som enskild ledamot kan välja att ägna mig åt: jag själv eller ’ledningen’. Den frågan återkommer jag till!

Åsa Morberg: Rapport om marknadsföringsgruppens arbete
Rapport om marknadsföringsgruppens arbete
Åsa Morberg
Jag har varit ledamot av marknadsföringsgruppen. Jag har varit involverad i marknadsföring
under hela mitt yrkesliv och är alltjämt involverad i marknadsföring av egna företag, andra
föreningar och faktiskt också lärosäten. Marknadsföringsgruppen leds av Per Flensburg, vår
rektor, ledamöter i gruppen är Åsa Morberg, Marylou Wadenberg, Sarah Philipsson, John Fletcher och Carl Olivestam, som dock nyligen tråkigt nog avsagt sig sitt ledamotskap.
Gruppens arbete har letts av Per på ett professionellt sätt, sedan har John bidragit genom sin
unika kompetens på marknadsföring från sina erfarenheter från näringslivet. Sarah är docent i
marknadsföring och har ett stort kunnande och vetande inom området. Marylou har också en
gedigen kompetens för marknadsföringsgruppens arbete. Gruppen har träffats på torsdagseftermiddagarna med olika teman, enligt Pers kallelser.
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Det är inte helt lätt att marknadsföra Strömstad akademi, men under Pers ledning kom vi ändå
snabbt igång. Vi har presenterat en planering för vårt arbete. Strömstad Akademi saknar administration, organisation för utåtriktade aktiviteter, fast utbud av aktiviteter, och annat som är
viktigt för en marknadsföringsgrupp att bygga sitt arbete på. Marknadsföringsgruppen behöver
alltid försäkra sig om att någon gör det som marknadsförs. Marknadsföringsgruppens fokus
bygger i korthet, enligt mitt sätt att se, på synsättet att en organisation blir framgångsrik genom
att förstå kundernas behov och önskemål och på det sättet få en högre tillfredsställelse hos
kunden än konkurrenterna. Kundorientering skapar såväl konkurrenskraft som framtida lönsamhet.
Marylou och Åsa intervjuades i tidskriften Curie om antologin Forskarkarriärer. Den artikeln
gick nt och bidrog på ett bra sätt att göra antologin känd. Den uppmärksammades av Vetenskapsrådet glädjande nog och diskussionerna har varit många om boken. Som en ytterligare
spinn-off av detta har Marylou blivit inbjuden av STARS (starsnetwork.org) en transatlantisk
(Sverige/USA) förening för samverkan mellan forskare och akademiker, för diskussioner om
akademikers arbetsrutiner och villkor i USA jämfört med Sverige.
Åsa Morberg ck i uppdrag att kontakta Region Väst för att försöka att få svar på om regionen
kan stödja Strömstad akademi. Regionen har en utvecklingsplan för region Väst. I den planen
är en önskvärd utveckling framskriven för regionen. Om Strömstad akademi kan stödja önskad
utveckling så är det bara att skissera på projekt och söka medel i nära samarbete med regionen. För detta måste dock kontakter tas med Region Väst av akademins ledning. Det nns olika möjligheter till nansiering bl. a genom förstudier och projekt. Utvecklingsplanerna ligger
på Region Västs hemsida. John Fletcher har också på ett förtjänstfullt sätt inventerat nansieringsmöjligheter som verkar väldigt lovande. Han har många värdefulla kontakter genom sina
näringslivserfarenheter. Finansiering har varit ett stort och viktigt område för marknadsföringsgruppen. Strömstad akademi saknar i stort sett medel till sin verksamhet.
Den nya hemsidan som skulle vara utformad för rekrytering av nya medlemmar har vi alla arbetat med. Per Flensburg ledde våra diskussioner och vi utformade tillsammans de texter som
vi förhandlat fram. En beskrivning är Strömstad akademi som förklarar varför man ska vara
medlem i akademin och lite grann om våra produkter och varför de är värda att köpa försökte
vi ta fram. Syftet med hemsidestexterna är att intressera blivande ledamöter, men också att förse presumtiva kunder med viktig information om vad Strömstad akademi har att erbjuda och
de fördelar som de har framför andras produkter så att kunden till slut vill köpa.
Artiklar är också en del av gruppens verksamhet. Åsa Morberg har publicerat era artiklar under den tid som marknadsföringsgruppen har arbetat. Det är ett tiotal artiklar. En av artiklarna
har bidragit till en inbjudan till utbildningsdepartementet för föredragning.
Marknadsföringsgruppen behöver med nödvändighet ägna sig åt annat än marknadsföring eftersom det inte nns något färdigutvecklat att marknadsföra, utan att det skapas och utvecklas.
Varje del som ska marknadsföras måste utvecklas. Detta regleras tydligt i marknadsföringsgruppens uppdrag, som fastställdes av styrelsemötet i mars 2021. Styrelsen för Strömstad akademi behöver rapporter. Den här rapporten kan också gå till styrelsen, även om den var tänkt
för Nyhetsbrevet i första hand. Tillit, stöd och generositet behöver prägla utvecklingsgruppers
utvecklingsarbeten.
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Marknadsföringsgruppens rapport
Marknadsföringsgruppen vill bidra till att utveckla akademin i enlighet med de dokument vi
tagit fram, framför allt strategin och policyn. Delar av styrelsen och AU har kritiserat detta och
vid senaste AU-mötet menade ordföranden att vi splittrade akademin och var en återuppstånden framtidsgrupp. Ingen invände, förutom ordföranden i marknadsföringsgruppen. Detta kan
bara tolkas så att marknadsföringsgruppen inte har ledningens förtroende och kan således inte
fortsätta sin verksamhet. Vi betraktar därför gruppen som upplöst.
Marknadsföringsgruppen (MG) har i stort sett verkat under 2021. Under denna tid har vi gjort
följande:
• Producerat ett enkelt material som ledamöterna kan använda för att förklara vad SA är för
något.
• Använt en gratis testperiod hos MyNewsweek för att marknadsföra pandemi-boken. Närmare 400 e-mail gick ut.
• Strömstads bokhandel har skyltat med våra böcker i ett skyltfönster och exponerat dem på
en egen hylla.
• Debattartiklar i DN och SvD om pandemi har kommenterats med hänvisning till vår bok.
• Stor artikel i Vetenskapsrådets tidning, Curie, där Åsa och Marylou berättar om forskarkarriärer.
• Utformat en marknadsföringsstrategi, en marknadsföringspolicy och en marknadsföringsplan som underlag för extern marknadsföring. Syftet var dels att göra akademin känd, dels
att rekrytera nya ledamöter.
• Etablering av enkel webbshop på hemsidan för att kunna sälja böcker över nätet
• Skrivit texter på bokinfo, som bokförlag kan anamma.
• Gjort en ny startsida på internet, som presenterar akademin för allmänheten.
• Inrättat en möjlighet för allmänheten att ställa frågor till akademin.
• Inrättat en enkel e-handel för våra skrifter.
Det mesta av detta har rapporterats i nyhetsbreven. Med detta sagt lämnar vi marknadsföringsgruppen.
Per Flensburg, Åsa Morberg, Marylou Wadenberg och John Fletcher.

Ari Lampinen: Opportunities for contributing to UN work
Opportunities for contributing to UN work
Ari Lampinen
Strömstad Academy (SA) fellows interested in participating United Nations (UN) work have
several alternative ways to do so.
SA has observer organization status with UNFCCC (UN Framework Convention on Climate
Change), i.e. the UN climate treaty created in 1992 at the 2nd UN environmental summit in
Rio de Janeiro. It means that SA fellows may contribute to the UNFCCC process in several
ways, including taking part in events organized by UNFCCC as members of SA delegation. In
2021 SA had delegations at two UNFCCC conferences. SA fellows interested in becoming
formally involved in the UNFCCC process, but have not done so before, are requested rst to
review basics of the process as available at the <unfccc.int> website and then contact Ari
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Lampinen for practicalities. Formal engagement in the UNFCCC process requires adequate
knowledge of the process and involves heavy UN bureaucracy.
However, SA fellows can ignore all of the above and still participate UNFCCC and other UN
conferences, because UN conferences include extensive program for the general audience.
Attending them has no bureaucratic or knowledge requirements. Acute example is the Stockholm+50 conference to be held in Stockholm in June 2022. It is the rst UN conference in
Nordic countries since 2009, when UNFCCC conference was held in Copenhagen and part of
its program for the general audience took place in Malmö. Therefore, it offers very rare easy
opportunity for majority of SA fellows to take part.
The Stockholm+50 conference is organized by decision of the UN General Assembly (UNGA)
in 2021. It is organized to celebrate 50 years of UN environmental negotiations and treaties
since the 1st UN environmental summit in Stockholm in June 1972. UN achievements since
1972 include outcomes of the 2nd UN environmental summit 20 years later in Rio de Janeiro,
such as the UN climate treaty (UNFCCC).
Stockholm+50 conference also includes 50-year celebration of UNEP (UN Environmental
Program). UNEP has served as the permanent UN organization responsible for environmental
issues since it was established in Stockholm in 1972. For this reason Stockholm+50 conference is organized jointly by governments of Sweden and Kenya, which serves as the host
country of UNEP headquarters.
Triple 50-year celebrations are completed by WED (World Environmental Day) to be held in
Stockholm on Sunday, 5 June. WED was established in Stockholm in 1972 as annual UN
event for increasing public awareness of environmental issues globally. It ends the
Stockholm+50 week and is the main day for events organized for the general public, but those
events will be distributed over the whole week. Programm organized for the general public
will be published at <worldenvironmentday.global> website regarding WED and at <stockholm50.global> website regarding other events.
Global government level conference will be held on 2-3 June. Topics include development of
UN level environmental policy in general, implementation of existing UN environmental treaties in particular and also new UN treaty processes that have started, but not yet completed.
However, new UN treaties will not be negotiated there.
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Åsa Morberg: Förslag till årsmötet
Förslag till utveckling av Strömstad akademi
Åsa Morberg, docent och styrelseledamot i Strömstad akademis styrelse
De förslag jag ställer här går också i särskild skrivelse till styrelsemöte och till årsmötet i förekommande fall. Det är naturligtvis möjligt att debattera och komma med andra alternativa förslag. Jag avser inte att ägna min tid åt att debattera olika lösningar. Det är naturligtvis öppet
för alla ledamöter att förbättra Akademin på det sätt som man själv tycker verkar bra.
Förslag om digitalt årsmöte i juni 2022
Årsmötet består oftast i stort sett av de ledamöter som har förtroendeuppdrag i Strömstad akademi. Det är inte bra för diskussionerna på årsmötet i Akademin. Nu blir det en vetenskapsfestival med fysisk närvaro. Mitt förslag är att årsmötet också blir möjligt att alltid delta i via nätet.
Det är bra för föreningsdemokratin och framför allt för att få era att engagera sig i Akademin.
Det kan bidra till en bättre diskussion. Stadgan medger till synes detta, eftersom vi hade digitalt årsmöte förra året.
Valberedningen i Strömstad Akademi, inför årsmötet i juni 2022
Valberedningens uppgift är att förbereda årsmötets val av styrelse. Det gör den genom att inför
årsmötet vaska fram, utvärdera och tillfråga och på årsmötet föreslå kandidater. Det är ett viktigt arbete som hjälper årsmötet att välja en bra styrelse.
En förening blir aldrig någonsin bättre än sina ledare. Att hitta rätt personer till styrelse och
andra valda funktioner är därför ett mycket viktigt arbete. Valberedningen tillsätts av årsmötet.
Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra och väl sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i stadgarna. Hur val av valberedning går till
och hur många personer den ska bestå av anges också i stadgarna.
En valberedning är inte underställd styrelsen. Man kan inte samtidigt sitta i styrelsen
och i en valberedning. Valberedningen har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta. Uppdraget är begränsat till att föreslå kandidater. Det är mycket viktigt
att de personer som inte väljs på något sätt är jäviga. Nära relationer till förtroendevalda är jäv.
Ett alternativt kalendarium för Strömstad akademi med tätare styrelsemöten och tätare medlemsmöten för effektivare ledning
Strömstad akademi har i stort sett enbart vetenskapsfestivalen som medlemsaktivitetet. Det är
en slags huvudaktivitetet för föreningen. Det nns också en indelning i lokalgrupper som arbetar självständigt och mycket olika. Enligt min mening behövs tätare medlemsmöten för att få
bättre sammanhållning i Strömstad akademi. Ledamöterna får på det sättet också mera likartade villkor för sitt medlemskap och bättre valuta för sin medlemsavgift. Strömstad akademi får
på det sättet bättre kontakt med sina ledamöter också.
Styrelsemötena har ingen långsiktig planering. De beslutas efter hand. Det sker mycket tröttande diskussioner via nätet om ledamöter kan delta eller inte. Styrelsearbetet har dessutom
varit mycket problematiskt och god föreningspraxis är inte kutym.
Mitt förslag blir därför att styrelsen möts en gång i månaden och varvas med medlemsmöten
en gång i månaden. Det ska vara effektiva och väl förberedda styrelsemöten. Det bör oftast
föreligga förslag till beslut. Styrelsemöten är inte beredande organ, utan ärenden som läggs
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fram måste vara väl förberedda. Styrelsemötena bör vara maximalt 1,5 timme långa och utsatt
tid bör alltid hållas. Inga överdrag när det gäller tidsplanering. Det borde räcka med 8 styrelsemöten på ett verksamhetsår.
Mitt förslag är sedan att det planeras cirka 8 medlemsmöten på maximalt 1,5 timme per gång
via nätet. Man kan också ha fysiska möten. Medlemsmöten ska ha ett tydligt syfte, men ska
inte protokollföras. Syftet kan vara att informera eller diskutera någonting intressant som påverkar verksamheten i Strömstad akademi. Det är bara vår fantasi som sätter gränserna för vad
medlemsmöten kan användas till. Medlemsmöten kan fungera som ett kitt i Akademins verksamhet.
Ett seminarium kan också vara en form för medlemsmöten med diskussion utifrån en tidigare
utsänd text, där olika slutsatser kan dras och sedan prövas mot varandra, allt för att öka kvaliteten på texten. Strömstad akademi har inget vetenskapligt seminarium där man kan pröva
sina vetenskapliga artiklar. Medlemsmöten skulle kunna fungera som ett vetenskapligt seminarium.
Ordförande behöver inte alls vara ansvarig för medlemsmöten. Det kan vara rektor eller den
som ledningen så utser.
Sammanfattningsvis
Årsmötet bör vara digitalt, valberedningen bör se över valbara kandidater och undvika jäv och
styrelseledamöter, och en planering bör göras för tätare och kortare styrelsemöten som är väl
förberedda, samt att en rad medlemsmöten bör också läggas in i planeringen.

Etikkommitté: Förslag
Etiska krav på forskning som utförs och redovisas inom ramen för Strömstad Akademis verksamhet
Of ciell etikprövning
För att få genomföra forskning på människor och djur krävs of ciella tillstånd. Sådana lämnas
efter prövning av Etikprövningsmyndigheten. När det gäller djurförsök sker prövningen av regionala djurförsöksetiska nämnder och centralt av Centrala djurförsöksetiska nämnden
(CDFN).
Strömstad Akademi (SA) har inte till uppgift att ge denna typ tillstånd. Akademin ska enbart
följa upp den forskning som utförs av forskare vilka tillhör akademin och i denna egenskap
bedriver forskning som akademin kan uppfattas stå bakom.
Etisk granskning
Etisk granskning av forskningsprojekt, vilka sker inom ramen för Strömstad Akademi (SA), initieras av dess styrelse. Enskild ledamot, antingen den som avser att leda ett projekt eller annan
ledamot, kan hos styrelsen begära att granskning ska ske.
Styrelsen kan uppdra åt Akademins etikkommitté att utföra den. Etikkommittén kan även få i
uppdrag att analysera andra frågor vilka styrelsen anser behöver belysas utifrån etiska kriterier.
Den etiska prövningen ska ske utifrån en av SA:s årsmöte antagen uppförandekod. En sådan
ska bygga på en uppsättning värden och handlingsprinciper vilka projektet i fråga inte får
komma i kon ikt med.
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Etikkommitté
Etikkommitténs uppgift ska vara analyserande och rådgivande. Dess uppgift ska bestå i att ge
en allsidig belysning av ett planerat eller pågående projekt utifrån uppförandekoden. Målet är
att ge styrelsen ett underlag för ställningstagande till om ett givet projekt kan anses möta kraven i uppförandekoden och därmed låta SA stå bakom studien eller publiceringen.
Kommittén ska, då så påkallats av referent, också kunna genomföra etisk granskning av vetenskapliga artiklar som utgör förstahandsutgåva inom någon av akademins vetenskapliga publikationskanaler.
Etikkommittén bör bestå av fyra ledamöter valda bland Akademins ledamöter. Med tanke på
att uppgiften primärt ska vara analyserande och rådgivande, inte beslutsfattande, utgör ett jämt
antal ledamöter inget hinder. Eventuella olikheter i bedömningarna inom kommittén ska redovisas och argumenten relateras till uppförandekoden. En av ledamöterna bör utses att koordinera kommitténs arbete.
Det nns skäl för styrelsen att gå ut i en allmän förfrågan till Akademins ledamöter, för att utröna vilka som skulle vara intresserade av att ingå och sedan låta valberedningen lämna ett
förslag till årsmötet baserat på de svar som inkommit. Erfarenhet av etisk granskning och analys bör eftersträvas hos dem som nomineras. Jämvikt mellan män och kvinnor bör också eftersträvas.
Uppförandekod
En uppförandekod (Code of Conduct) är riktlinjer och handlingsprinciper för hur en organisation och dess medlemmar bedriver sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt
sätt. Koden bygger på organisationens värderingar och normer.
Den uppförandekod som föreslås här är tänkt som ett ramverk för den forskning och verksamhet som bedrivs inom Strömstad Akademi. Koden grundar sig på tre huvudprinciper:
Människovärdesprincipen, som ofta formuleras på följande sätt: alla människor har lika värde
och samma rättigheter socialt och juridiskt, oavsett personliga egenskaper och funktioner i
samhället.
Demokratiprincipen, innebär ett värnande av ett demokratiskt styrelseskick med fria och hemliga val, individens rätt till politiskt deltagande samt andra rättigheter såsom yttrandefriheten,
mötesfriheten och religionsfriheten.
Frihetsprincipen, som handlar om individens rätt till valfrihet, självbestämmande och kontroll
över sitt eget liv, så länge detta inte inkräktar på andras frihet.
Den forskning och verksamhet som bedrivs inom Akademin ska utöver ovanstående principer
följa de allmänna principerna som nns för god forskningssed. Dessa återges i skriften Den
europeiska kodexen för forskningens integritet som ges ut av All European Academics (ALLEA).
I sammanfattning innebär dessa principer att det alltid ska gå att lita på att forskningen håller
hög kvalité, att den utförs och avrapporteras på ett sanningsenligt sätt, bedrivs med respekt för
viktiga samhälleliga värden, samt att forskaren tar ansvar för sin forskning och dess följdverkningar.
Begreppet god forskningssed kan också preciseras genom exempel på avvikelser som oredlighet eller fusk. Med detta menas att fabricera, förfalska, plagiera eller stjäla vetenskapliga data
och resultat. I korthet ska god forskningssed innebära att forskaren uppfyller nedanstående
etiska regler.
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Forskaren skall alltid
1) tala sanning om sin forskning.
2) medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för sina studier.
3) öppet redovisa sina arbetsmetoder och resultat.
4) tydligt redogöra för eventuella kommersiella intressen och andra bindningar.
5) inte stjäla forskningsresultat från andra.
6) hålla god ordning i sin forskning, bland annat genom dokumentation och arkivering.
7) sträva efter att bedriva sin forskning utan att skada människor, djur eller miljö.
8) vara rättvis i sin bedömning av andras forskning.
Öppen dialog
Vi föreslår att styrelsen i samband med årsmötet anordnar en diskussion där det föreslagna
etiska och värderingsmässiga innehållet i uppförandekoden diskuteras. Enligt vår uppfattning
kan detta var ett återkommande inslag på framtida årsmöten.
Stockholm och Göteborg den 2:a mars 2022
Sten Philipson Peter Währborg Peter Borenstein

Vetenskapsfestival preliminärt program
Preliminärt program 2022
Årets vetenskapsfestival kommer att hållas på den traditionella tiden innan midsommar. Den
inleds med årsmöte på må em den 20 juni, traditionsenligt i Fars sal. Själva festivalen äger rum
på Skagerack tisdag morgon fram till torsdag lunch. Vi tror inte speciellt många skulle stanna
kvar på torsdagseftermiddagen.
Det kommer att vara möjligt att deltaga digitalt på årsmötet, däremot inte på själva festivalen.
Eventuellt kommer vi att lma den och sedan lägga ut lmerna.
Vi har inget speciellt tema annat än att avgiften ska bli låg som möjligt, helst ingen alls. Kostnaden beror på hur mycket bidrag vi får. I gengäld får deltagarna själva stå för mat och kaffe. I
vanlig ordning ordnar vi en gemensam festmiddag på onsdag kväll. Den får kosta max 400:I likhet med i fjol ska vi försöka ordna en konsert i kyrkan på tisdag kväll. Närmare information om detta kommer senare.
Dag
Må
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
On
On
On
On

Datum
20-juni
21-juni
21-juni
21-juni
21-juni
21-juni
21-juni
21-juni
21-juni
22-juni
22-juni
22-juni
22-juni

Tid
13:00-18:00
9:00-10:30
10:30-11:00
11:00-12:00
12:00-13:30
13:30-15:00
15:00-15:30
15:30-17:00
19:00-21:00
9:00-10:30
10:30-11:00
12:00-13:30
13:30-15:00

Aktivitet
Årsmöte
Inledning och 2 föredrag
Kaffe
Presentation av projekt
Lunch
Presentation av projekt
Kaffe
3 föredrag
Musik
3 föredrag
Kaffe
Lunch
3 föredrag
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Plats
Fars sal
Skagerack
Skagerack
Skagerack
Skagerack
Skagerack
Skagerack
Skagerack
Kyrkan
Skagerack
Skagerack
Skagerack
Skagerack

Dag
On
On
On
On
To
To
To

Datum
22-juni
22-juni
22-juni
22-juni
23-juni
23-juni
23-juni

31 Mars 2022
Tid
15:00-15:30
15:30 - 17:00
17:00-18:00
19:00 9:30-10.30
10:30-11:00
11:00-12:30

Aktivitet
Kaffe
Installation av nya ledamöter
Mingel
Middag (frivillig)
Strömstad akademis framtid
Kaffe
2 föredrag

Plats
Skagerack
Skagerack
Skagerack
Tba
Skagerack
Skagerack
Skagerack

Det gäller nu att det nns tillräckligt många föredragshållare. Vi prioriterar nya ledamöter men
det borde nnas plats för åtskilliga er. Bode Janzon och Anders Gustavsson har redan annonserat att de vill hålla var sitt föredrag. Tanken är som i fjol: Föredraget tar 20 min och sedan
nns det utrymme för 10 min frågor.
Per Flensburg, Anders Gustavsson

Remissvar: Samsjuklighetsutredningen
Akademins svar på SOU-remiss om delbetänkande från ”Samsjuklighetsutredningen”
Lennart Wetterberg
Professor i psykiatri, Strömstad akademi
Styrelsen godkände den 15 mars 2022 att Strömstads akademis projektgrupp för missbruksforskning besvarar SOU 2021:93-remissen ”Från delar till helhet – En reform för samordnade,
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet” eller den så
kallade Samsjuklighetsutredningen. Remissvaret på delbetänkandet ska lämnas den 30/4. I
Akademins projektgrupp ingår Marylou Wadenberg, Ulf Berg, Anders Gustavsson, Gudmund
Bergqvist och undertecknad.
Remissvaret innebär unika påverkansmöjligheter i ett viktigt ärende. Som led i arbetet att bidra
till ett så bra svar som möjligt, önskar vi inhämta information från bland annat berörda yrkesföreningar Svenska psykiatriska föreningen (SPF) och Svensk förening för beroendemedicin
(SfB) som båda arbetar med vård för människor med beroendetillstånd. Samsjuklighetsutredningen måste rimligen leda till uppdaterade lagar med ökat ansvar för Regionerna.
Ingen vet exakt vad beroendetillstånden kostar i samhället men i samband med missbruksutredningen 2011 räknade man med att kostnaden var cirka 150 miljarder. Oavsett den ekonomiska kostnaden är den humanitära omätbar och det är av stor vikt med förbättrad vård
för denna patientgrupp.
Projektgruppen i Strömstads akademi rekommenderar att vi – om samsyn nns med yrkesorganisationerna - ansluter oss till dessa och signerar vårt gemensamma remissvar på Samsjuklighetsutredningen SOU 2021:93.
Vice ordföranden i Svenska psykiatriska föreningen (SPF) Maria Larsson tog kontakt med Gerhard Larsson som var ansvarig för missbruksutredningen SOU 2011:36 för att få hans input.
Han välkomnar en ny och förbättrad lag med stärkt ansvar för regionerna, särskilt beträffande
tvångsvården. Ett förtydligande av regionernas behandlingsansvar efterfrågas för att ge ökad
säkerhet vid genomförandet. Flera av Gerhard Larssons synpunkter refereras av Maria Larsson i
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Svensk psykiatri nr 4/2021 och nr 1/2022, båda tidskriftsnumren nns tillgängliga på nätet i
pdf-format.
Representanter från Socialutskottet för de politiska partierna ck den 18 mars i år, vid en hearing i Svenska psykiatriska föreningen, besvara följande fyra frågor:
1. Om ditt parti ck hela ansvaret för specialistpsykiatrin i Sverige, vilka satsningar skulle ni
då genomföra?
2. Hur ser ni på det faktum att psykiatrins andel av den totala sjukvårdsbudgeten successivt
minskat? Sedan 90 talet från cirka 12 till 8% trots att psykiatriska sjukdomstillstånd eller
besvär ökat i samhället och kostnaderna för detsamma motsvarar runt 5% av BNP?
3. Om slutresultatet av "Samsjuklighetsutredningen" som ska vara klar till 2023 utvecklas i
stora drag med nuvarande delbetänkande på remiss som på många punkter stämmer
med resultat från "Missbruksutredning" från 2011 - Hur ser ni på tidsram och utveckling
kring den skatteväxling mellan kommuner och regioner som i så fall behöver komma till
stånd samt de lagförändringar kring vården av människor med beroendesjukdomar som
behövs för att möjliggöra genomförandet?
4. På vilket sätt vill ert parti jobba förebyggande med psykisk hälsa i samhället i stort och
speci kt med suicidprevention?
Politikernas svar kommer att läggas ut på nätet.
Dina synpunkter har betydelse för Akademins svar så hör av dig till oss med er synpunkter så
att vi får ett starkt remissvar för förbättrad missbruksvård. Frågan är inte ny och många regeringar har passerat utan att nödvändiga reformer genomförts. Det är dags att en ny förbättrad
lagstiftning implementeras.

Jens Allwood: Inbjudan
Strömstad Akademis Västsvenska lokalgrupp inbjuder till Diskussionsseminarium på Marston
Hill i Mullsjö om MIGRATION OCH INTEGRATION 6-7 maj, 2022
På grundval av de responser vi fått efter nyhetsbreven från januari och februari på frågan om
seminarium inbjuder vi nu alla intresserade till seminarium om MIGRATION OCH INTEGRATION, 6-7 maj på Marston Hill i Mullsjö.
Eventuellt kommer vi också att kortfattat rapportera om arbetet med metodantologin och även
spinna vidare på diskussionen om syftet med Strömstad Akademi.
Upplägget av seminariet kommer att bli att alla deltagare inbjuds att göra kortare inlägg som vi
därefter diskuterar. (Man kan också delta i seminariet utan att göra ett inledande inlägg.)
Seminarierna är tänkta att vara lunch till lunch med gemensam två luncher, middag, kaffe, i
pauserna, samvaro på kvällen och övernattning. Pris 1500 SEK (självkostnadspris). För två olika presentationer av Marston Hill, se marstonhill.se eller marstonhill.com Möjligen kan seminariet bli utgångspunkten för en mång- eller tvärvetenskaplig antologi.
Nu vill vi be dig som skulle vara intresserad av att vara med att skicka ditt svar i mail till
jens@allwood.se (gärna också till elisabeth@allwood.se och gudmundbergqvist@hotmail.com ).
Väl mött!
Jens, Elisabeth, Gudmund
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Stöd för yktingar från Ukraina med universitetsanknytning
Stöd för yktingar från Ukraina med universitetsanknytning
Vid senaste styrelsemötet för SA kom vi överens om att i samarbete med Immigrantinstitutet
upprätta en lista med personer som kan tänka sig att ställa upp med stöd och råd till yktingar
från Ukraina om svenska universitet inom olika discipliner.
Om du är intresserad av att hjälpa till med detta kan du höra av dig med namn, disciplin och
adress, email-adress och telefonnummer till mig.
Jens Allwood
jens@allwood.se

AU:s rapport för kvartal 1
Sammanfattning av arbetet i arbetsutskottet/AU Strömstad akademi första kvartalet (Q1),
januari-mars 2022.
Arbetsutskottet (AU) består fr o m 1 jan 2021 av Per Flensburg – rektor, Peter Fritzell - styrelseordförande, Anders Gustavsson - pro-rektor, och Jens Allwood - vice styrelseordförande, Styrelsens och AUs sekreterare Marie-Louise/Marylou Wadenberg, och kassören KG Hammarlund deltar också. AU har digitalt möte (GoToMeeting) som regel 1ggn/månad.
Dagordningen för mötena har under första kvartalet (Q1) bl a haft följande punkter/rubriker:
•
•
•
•
•
•
•
•

Minnesanteckningar från föregående möte
Marknadsföring/M-gruppen
Akademins stadgar – eventuella ändringar
Beredning av frågor till vårens styrelsemöte i mars
Ekonomi/Ekonomiska ersättningar i Akademin
Medlemskap/villkor – hur agera i svåra frågor
Akademin som remissinstans
Övriga frågor

Övergripande information;
AU arbetar mellan Akademins årsmöten, som är det högsta beslutande organet, på uppdrag
från Styrelsen och effektuerar löpande Årsmötets och Styrelsens beslut. Möten är oftast virtuella via programmet GoToMeeting, och 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. Ibland kan
det bli fråga om ställningstagande/beslut per capsulam. Detta kan ske via utskick från AU till
Styrelsen där Styrelsen ombeds ta beslut, alternativt via Styrelsen själv om en fråga inte hinner
beredas under ordinarie styrelsemöte.
Ansvaret för de olika huvudpunkterna fördelas mellan de personer som ingår i AU, översiktligt
enligt följande (ansvarsområden kan ibland skifta vid behov):
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-

Rektor, Per Flensburg, har tillsammans med pro-rektor och delvis Ordförande, ansvar för
planering av Akademiska Högtiden, och Vetenskapsfestivalen i Strömstad. Rektor ansvarar
för handhavande av vissa uppgifter (som t ex ledamotsförteckningen).

-

Rektor och Prorektor (se nedan) ansvarar även för arbetet med hemsidan samt med layouten av Nyhetsbrevet.

-

Rektor och Prorektor ansvarar också, tillsammans med Ordförande, för kontakten med
Strömstad kommun, samt med Strömstads gymnasium.

-

Prorektor, Anders Gustavsson, har tillsammans med Rektor, övergripande ansvar för: planering av Akademiska högtiden/vetenskapsdagarna och föreläsningar. Prorektor ansvarar därutöver, inom ramen för Redaktionskommittén, för skriftserier/antologier, samt för Nyhetsbrevet.

-

Vice ordförande, Jens Allwood, har tillsammans med Ordförande ansvar för Styrelsemöten
och för Årsmöten tillsammans med Rektor och Prorektor. Tidigare vice ordföranden Mariana Back fortsätter att ha ansvar för: lagringen av Akademins dokument på Google Drive,
rekrytering av ledamöter för bidrag med krönikor i Strömstads tidning.

-

Ordförande i Strömstad akademi, Peter Fritzell, och också sammankallande i AU, har ansvar för Styrelsemöten och också för Årsmöte tillsammans med Rektor, Prorektor och vice
ordförande, samt har ett samlat grepp kring alla stående punkter i Akademin, på dagordningen (se ovan).

-

Arbetsgrupper (löpande), såsom granskning av engelska texter (Marylou, John Fletcher),
lokalavdelningar (Bode Janzon), 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. Lokalavdelningarna, med
Göteborg och Falun som hittills mest aktiva, bjuder in till Webinar kring olika ämnen. Dessa presenteras sedan på Hemsidan (http://stromstadakademi.se/wp2/ ) och i förekommande
fall i videoserien SAV och på Akademins youtube-kanal.

Viktiga arbetsresultat under detta första kvartal – Q1 2022:
-

Marknadsföringsgruppen (M-gruppen): Per Flensburg (som är sammankallande i gruppen)
har, tillsammans med ffa Åsa Morberg, skrivit ihop ett policy- och ett strategidokument
samt en marknadsföringsplan (styrdokument). Skrivningen i dokumenten har diskuterats
(speciellt marknadsföringsplanen) inom AU. Per har även presenterat en redovisning av Mgruppens arbete hittills. Det nns olika åsikter om hur Akademin ska/kan marknadsföras,
och detta har diskuterats itigt i både AU och i Styrelsen. MG har också splittrats till följd
av denna fråga och Carl Olivestam och Sara Philipson har lämnat gruppen. Styrelsen har
haft uppe frågan löpande under året. Det huvudsakliga problemet synes bottna i två synsätt. Ett är att Akademin har en ”portfölj” som kan marknadsföras redan nu, det andra att
det bör till ändring av stadgar för att göra Akademin mer attraktiv för olika målgrupper.
Diskussionen pågår.

-

Hemsidan: Per Flensburg (per. ensburg@stromstadakademi.se) är ansvarig. Per har tagit
fram en testsida som prototyp för en plattform för info om Akademin till allmänheten. Han
har bett AU och andra ledamöter att gå in och titta på upplägget samt ge feedback till honom hur denna plattform kan utformas/utvecklas. Eftersom hemsidan är ett viktigt 'verktyg'
i marknadsföringen, har M-gruppen i digitala möten under Q1 tillsammans gått igenom
texter/skrivningar. Denna plattform nns nu på hemsidan. Fortsatta re ektioner/synpunkter
välkomnas.
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-

Ekonomi/medlemsavgift/principer för medlemsskap: KG Hammarlund, vår kassör, redovisade status i bokföringen på styrelsemötet den 15 mars 2022. AU har även diskuterat hur
man bäst hanterar problem med ledamöter som inte betalar medlemsavgift. Man har även
diskuterat situationer/agerande som skulle kunna leda till uteslutning av ledamot/medlem.

-

Akademins stadgar, och eventuella ändringar: Per Flensburg (rektor) har presenterat förslag
till stadgeändringar. Dessa har diskuterats.

-

Brainstorming-möten för att få igång tvärvetenskapliga projekt: Ordförande Peter Fritzell
har tidigare tagit initiativ till möten för att diskutera och bilda grupper av ledamöter som
kan arbeta tvärvetenskapligt och inom det konceptet identi era möjliga projekt. Just nu föreligger föjande information:
I projektet med fokus på psykiatri och alkohol/drog-beroende – #3 (delmål) i Agenda 2030,
kommer man, på förslag av Lennart Wetterberg, att vara remissinstans för SOU 2021:93remissen ”Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet” eller den så kallade Samsjuklighetsutredningen. Remissvaret på delbetänkandet ska lämnas senast den 30/4. I Akademins projektgrupp ingår Marylou Wadenberg, Lennart Wetterberg, Ulf Berg, Anders Gustavsson,
Gudmund Bergqvist. Marylou Wadenberg är sammankallande/moderator. I gruppen ingår
även Akademins hedersprofessor Elaine Bearer.

Styrelsen hade ett kombinerat fysiskt/digitalt möte den 15 mars 2022 hos Rune Wigblad i Göteborg. Sammanlagt deltog 16 ledamöter. Inför mötet hade AU bl a förberett följande frågor:
-

Medlemskap i Akademin
Ekonomi - Rapport
Hemsidan. Innehåll och sökbarhet
Akademin som remissinstans/Förslag från Lennart Wetterberg
Ersättning till Styrelsen för nedlagt arbete/utgifter i arbetet

För att summera: Förutom löpande arbete, har viktiga frågor för AU under Q1 2022 ffa varit:
i. att diskutera villkor för medlemsskap – hur hantera svåra situationer.
ii. att diskutera hur man bäst hanterar problem med ledamöter som inte betalar medlemsavgift.
iii. att diskutera M-gruppens verksamhet och förslag till sådan.
Övriga frågor
1. Ledamöter är aktiva med bidrag/krönikor till Strömstads Tidning, och planering av aktiviteter
i sociala medier pågår.
2. Flera ledamöter, som tex Rune Wigblad, deltar löpande i debatter i riksmedia.
AU har under Q1 2022 haft möten via GoToMeeting: januari 25 och mars 3.
Marylou har fört minnesanteckningar under AU:s möten. Dessa har granskats/reviderats av Peter Fritzell och därefter mailats till AU:s 4 medlemmar, samt till kassören KG Hammarlund.
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Upprop från valberedningen
Eftersom Per Flensburg undanbett sig omval som rektor i Strömstad akademi uppmanas alla att
hjälpa till att vaska fram goda kandidater till valet i sommar! Detta gäller även övriga förtroendeposter utom prorektor som valdes för två år i fjol.
Förslag och synpunkter välkomnas till undertecknad.
Ulf Berg
Sammankallande i valberedningen
ulf.berg@chem.lu.se

Strömstad akademi
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