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Redaktörens ruta
R_e_d_a_k_t_ör_e_n_s_ _r_u_t_a_ _Anders Gustavsson
Ryggkirurg och styrelseordförande Peter Fritzell rapporterar om aktuella händelser inom
Strömstad akademi.
Informatikforskare och rektor Per Flensburg informerar om aktuella händelser inom Strömstad akademi. Han refererar diskussionerna vid vetenskapsfestivalen om Strömstad akademis
framtid.
Didaktiker Åsa Morberg har valts till ny ordförande i styrelsen för Strömstad akademi från den
1 januari 2023. Hon har skrivit en självpresentation och diskuterar även problemet med den
stora läraromsättningen i svenska skolor. Hon pläderar vidare för att Strömstad akademis vetenskapsfestival i framtiden skall knytas närmare till gymnasieungdomar i Strömstad.
Fysiker Ari Lampinen gör en analys av klimatutvecklingen de senaste femtio åren och tar sin
utgångspunkt i den internationella konferensen Stockholm+50 i juni 2022 i Stockholm.
Barnläkare Gudmund Bergqvist rapporterar om psykiater Lennart Wetterbergs föredrag på
vetenskapsfestivalen om Fetalt Alkoholsyndrom.
Didaktiker Carl Olivestam och psykolog Gudrun Olsson har sammanställt ett bild- och textkollage om vetenskapsfestivalen i Strömstad 2022.
Redaktör: Anders Gustavsson
Layout: Per Flensburg
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Ekonom John Fletcher höll den 15 juni ett webinar med
titeln ”Om att ta bort murarna kring våra svenska ghetton – och om viljan att göra det”.
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Vid Nordic Ethnology and Folklore Conference på Island den 13-16 juni höll etnolog Anders
Gustavsson en föreläsning om “Rediscovery and Transformation of Traditional Rituals within a
New Religious Movement in Sweden: The Oasis Movement”.
Strömstads Tidning publicerade den 28 juni en sammanfattande rapport om Strömstad akademis vetenskapsfestival den 20-23 juni 2022.
Vid ett seminarium på Marston Hill i Mullsjö den 7-8 maj 2022 deltog sju av Strömstad akademis ledamöter. Diskussionerna avsåg migration, en kommande metodantologi och akademins framtid.
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 julinumret 2022 av Nyhetsbrevet med deadline den 27 juli 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. OBS: Filen ska vara i
word- eller open of ce format!
Sänd också bidrag till Akademins skriftserie Acta Academiae Stromstadiensis, AAS, och videoserien SAV under adressen: gudmundbergqvist@hotmail.com.

Ordförandens rapport
Kollegor i Strömstad akademi!
Akademins Årsmöte genomfördes häromdagen, den 20/6 i Strömstads Stadshus, och följdes av
Vetenskapsdagarna i Strömstad den 21-23/6. Vetenskapsprogrammet var i vanlig ordning väldigt intressant! Tack Per och Anders, och tack förstås särskilt till alla presentatörer! Och vidare,
tack till alla ledamöter som deltog i de efterföljande diskussionerna kring akademins framtid!
Akademins framtid är ett ämne som har diskuteras löpande, och inte minst under det senaste
året. Som vanligt i en tvärvetenskaplig församling har diskussionen utgått från olika perspektiv
och synpunkter - och efterföljande förslag.
Det viktigaste enligt min mening är att det just Finns förslag, samt att det parallellt nns en
ödmjukhet att anstränga sig för att förstå varandra kring hur dessa förslag, efter relevant konsekvensanalys, ska kunna förverkligas. Det gäller alltså att komponera förslagen på ett konstruktivt sätt utifrån akademins förutsättningar!
Jag vill också poängtera vikten av att re ektera över de föreläsningar som våra ledamöter presenterade under vetenskapsdagarna. Dessa kan hittas, när alla inkommit med sina presentationer, på akademins Hemsida (http://stromstadakademi.se/wp2/) under iken ”Om Akademin”, och representerar vetenskaplig internationell spetskunskap i olika ämnen!
Akademins vetenskapliga produktioner via till exempel AAS, Videoserier, Arbetsgrupper, Lokalavdelningar osv fortsätter att göras tillgängliga, både för allmänheten och olika professioner. Den oskattbara vetenskapliga potential som nns i Strömstad akademi, för alla olika målgrupper, tydliggörs här.
Ekonomin är, och har varit, en viktig fråga genom åren. Hur ska vi kunna ersätta ledamöter att
löpande presentera en Hemsida, producera vetenskapliga artiklar, resor, boende, olika forskningsprojekt osv osv. Efter diskussioner/förslag under mötet i Strömstad har nu en arbetsgrupp
utsetts som ska arbeta speci kt med att söka anslag till Strömstad akademi. Detta är mycket
glädjande!
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Årsmötet valde i år nya ledamöter i Styrelsen, och vi i den avgående hälsar våra kollegor varmt
välkomna att fortsatt driva akademins syften/målsättningar!
Nya ledamöter hälsas också varmt välkomna!
Avslutningsvis vill jag poängtera att alla nya projekt bör inkludera en relevant konsekvensanalys.
Allt gott Peter Fritzell

Rektors rapport
Så är Vetenskapsfestivalen 2022 avslutad och man kan pusta ut och fundera på en välförtjänt
semester. De kommentarer som framförts till mig har varit övervägande positiva och det är
glädjande. Det var 28 stycken anmälda men så drabbades några av sjukdom, släktingar dog,
bilar gick inte att få tag i så det blev ett visst bortfall. På middagen var vi 23 stycken anmälda,
men någon dök visst inte upp. Konserten tisdag kväll fyllde nästan hela kyrkan och den var
gudomlig! Inte visste jag att så många människor kunde sjunga olika stämmor så att det lät
som en enda person. Men både kören (Göteborgs kammarkör) och ledaren (Gunnar Eriksson)
är ju världsberömda. Och kyrkan var nästan full! Det satt till och med massor av folk på första
raden!
I övrigt noterade jag att de ämnen som drog est externa deltagare var medicin och sjukdom.
Vi borde göra en bättre gruppering med detta i framtiden. Till råga på allt blev två presentationer saboterade på grund av problem med min löverföring. Jag hade Bodes berättelse om vad
icke jordbrukande arbetare gjorde på Orust på 20-talet i min dropbox, men inget i Bodes
mapp gick att läsa! Jag har dock räknat ut varför men min egen presentation som härhemma
på min stora dator låg precis där den skulle vara, visade sig vara en helt annan l i Strömstad.
Men bägge presentationerna kommer vi att lägga ut i vår videoserie, tro inte att ni slipper undan!
Efter all turbulens som varit måste vi ta någon form av omtag och för den sakens skulle inledde vi hela festivalen redan på må eftermiddag med någon form av brainstorming på temat
”Strömstad akademis framtid” och tanken var att den skulle diskuteras under hela festivalen
och så skulle vi summera upp det på torsdag förmiddag vid konferensens slut. Resultatet av
denna övning redovisas separat. Dock har jag nog missat en hel del eftersom mina hörapparater och ljudanläggningen på Skagerack inte alls passar hop. Det blev mycket bas och mycket
gröt så jag uppfattade inte speciellt mycket. Men vi får hjälpas åt att fylla ut. Bodil Frisdal hade
redan tidigare dragit igång en diskussion om framtiden, akademins mål och syfte på nätet så
frågan var ganska väl förberedd.
Problemet är dock att så få kommer på dessa möten. Enligt Pareto-fördelningen är det 20 %
som står för 80 % av arbetet så på så sätt stämmer det. 20% av 120 är 24 och det är ungefär så
många aktiva vi har. Vi uppför oss helt enligt normerna. Men däremot borde närvaro på årsmötet kunna ingå i resterande 80% skulle man tycka. Men helt klart är att marknadsföringen
måste förbättras inte minst i Strömstad. Som tur är har vi fått en ny, entusiastisk ledamot, Sveza
Filipova, som bor i Strömstad och har där ett vidsträckt kontaktnät. Det borde bli er besökare
nästa år. Det var faktiskt första gången jag var med och arrangerade en konferens på Skagerack
så nu har jag lärt mig en hel del och knutit en del personliga kontakter. Nästa år blir det lättare. Det nns även förslag om att bilda en kommitté där medlemmarna har välde nierade uppgifter och detta tycker jag är ett bra förslag.
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Apropå nästa år: En viktig diskussionspunkt är tidpunkten. Av tradition har det varit veckan innan midsommar, men många av ledamöterna har en massa aktiviteter på gång vid den tiden
och kan inte komma. Jag ck många mail om det. Bodil Frisdal föreslog veckan efter midsommar men vi möttes av ett samfällt svar från Strömstads invånare: Hela juli är det fullt i
Strömstad! Glöm det! Återstår att ha mötet i början av juni eller som i fjol slutet av augusti. I
början av juni är det studenter som springer ut och förväntar sig att mor- och farföräldrar ska
deltag i glädjeyran. I augusti skulle vi kunna passa in en del av vår festival med skolstarten och
lärarnas fortbildning. Det brukar nnas en studiedag då och vi kan samla hop en del intressanta synpunkter kring skolan. Jag kommer att skicka ut en enkät om detta.
Men innan dess hinner mycket vatten rinna under broarna och just nu tycker jag vi ska använda detta vatten till att bada i. När vi kom hem från Strömstad gladde oss vår pool med att vara
28° varm! Mina vänner, njut, koppla av, samla krafter till hösten och ta en single malt för att
må bättre! Men bara en!
Här nedan är en bild efter installeringen av nya ledamöter. Alla sa ”Cheese” utom rektorn som
hellre ville ha ”Ostkaka”. Jag kommer att lägga upp er bilder på vår hemsida på samma sätt
som i fjol. Själv tog jag inte många bilder, men andra tog desto er. Skicka gärna kopior till
mig så lägger jag upp dem på hemsidan. Och se gärna på bilderna från i fjol. De väcker
många trevliga minnen till livs.
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Bildkollage från Carl och Gudrun
Bild: Gudrun Olsson, Text: Carl Olivestam
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Reportage från Vetenskapsfestivalen i Strömstads tidning
Strömstads tidning 28 juni 2022
Marita Adamsson

Installation av nya medlemmar. Rektor Per Flensburg på Skageracks scen. Bland dem som ska
installeras nns Strömstadsbon Sveza Daceva Filipova, andra från vänster i raden av väntande
personer. Bild: Privat
Strömstad Akademi vill dela med sig av kunskap
Tre junidagar har Strömstad Akademi fyllt med föredrag och diskussioner om allt från migrationsfrågor till ett fossilfritt Koster. Under årets vetenskapsfestival har också en ny medlem från
Strömstad installerats: Sveza Daceva Filipova, etnolog och författare.
– Akademin är en guldgruva, säger hon, lycklig över all inspiration hon fått av att lyssna och
delta under festivalen.
Nu vill hon gärna ansluta till någon av de grupper som arbetar med och ger ut antologier kring
olika ämnen – förutom att hon valts in i arbetsgruppen som ska hålla i sammanslutningens
ekonomi.
– Vi har inga externa inkomster, mer än tillfälliga bidrag som när vi ordnar något som den här
festivalen. Annars har vi bara medlemsavgifter att tillgå och det kostar med resor och produktioner, säger Akademins ordförande Peter Fritzell.
Sveza Daceva Filipova har redan idéer.
– Man kan söka bidrag på många olika håll, konstaterar hon.
Hennes fält inom akademin är annars etnologi. Hon doktorerade 2001 inom etnologi med avhandlingen Den onda och den goda ickan, en tvärvetenskaplig undersökning på gränsen
mellan etnologi och litteraturvetenskap.
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Bredvid henne under intervjun sitter en annan etnolog med Strömstadskoppling, Anders Gustavsson, professor emeritus från Oslo Universitet och speciellt intresserad av norsk-svenska
förbindelser.
Han är just nu engagerad i akademins studier av covid-pandemin och dess effekter. Den första
antologin Pandemier kom redan förra året, med bland annat en historisk blick på pandemier
som pesten och spanska sjukan. Nu skrivs en till, med inriktning på covid-pandemins följder,
bland annat för gränsborna.
– Jag har gått igenom allt Strömstads Tidning skrivit om det. Det har varit en värdefull källa om
vad som hände. Ingen annan har skrivit om det, men Strömstads Tidning har skrivit grundligt
och även tagit upp vad norska tidningar skrivit. säger han.
När människor från Norge och Sverige mötts på var sin sida gränsen ute på Svinesundsbron
har det likheter med hur det var under andra världskriget, säger han.
Akademins rektor Per Flensburg förklarar att studierna av pandemin är värdefulla för samhället.
– Vi har samlat erfarenheter från kriser. Nu kan vi vara beredda och hantera nästa kris bättre.
Just detta att akademins studier kan bidra till samhället betonar också nyblivna medlemmen
Sveza Daceva Filipova.

Nöjda festivaldeltagare: Sveza Daceva Filipova, ny medlem, Per Flensburg, akademins rektor,
Peter Fritzell, ordförande, och Anders Gustavsson, professor emeritus i etnologi med intresse
för svensk-norska förbindelser. (bild: Marita Adamsson)
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– Jag vill att vi ska komma nära samhället, hjälpa till att lösa problem, säger hon.
Vi står redo att komma dit och försöka göra eleverna ny kna på att studera vidare.
Ordföranden Peter Fritzell delar inställningen och förklarar att akademin med sitt breda fält –
sammanslutningen har cirka 120 medlemmar från vitt skilda forskningsfält – gärna ställer kunskap till förfogande för till exempel Strömstads gymnasium.
– Vi står redo att komma dit och försöka göra eleverna ny kna på att studera vidare.
Sveza Daceva Filipova vittnar gärna om hur givande hon tycker det är att lyssna till akademins
föreläsare.
– Jag är otroligt inspirerad och överlycklig över de här dagarna med alla föredrag. Det har
handlat om kärlek, om smärta och trötthet, om integration, vindkraft – allt. Det är högaktuella
ämnen som många kanske brottas med. Hur många skulle inte vara intresserade av att lyssna,
säger hon.
Åhörarna kunde ha varit många er under festivalen, anser arrangörerna, som dragit slutsatsen
att information om arrangemanget behöver bli tydligare och större inför nästa festival.

Åsa Morberg: Presenta on av ny ordförande
Presenta on av Åsa Morberg som valdes ll ny ordförande från 2023
Åsa Morberg
Vet du vad du ger dig in på när du valts som ordförande?
Ja, det tycker jag att jag vet. Jag har lång erfarenhet av ordförandeskap. Jag känner mig ändå
förstås ödmjuk inför mandatperioden som ordförande. Alla akademiker är kritiskt tänkande,
självständiga och följaktligen svåra att hantera och ser administratörer som ”något nödvändigt
ont”. De kommer att ge utmaningar i uppdraget. Jag tycker om utmaningar. Litar på att jag klarar av uppdraget. Att vara ordförande är att samarbeta. Jag anses vara beslutsför, kunnig, drivande, demokratisk, men samtidigt orädd, tuff och absolut inte kon ikträdd. Som f.d. prefekt,
utbildningsledare, akademichef, ordförande och f.d. president för ATEE i Bryssel anser att jag
också är kompetent för ett ordförandeuppdrag – och då menar jag, förutom att planera, förvalta och verkställa, även att initiera utvecklingsarbete.
Varför Strömstad Akademi?
Jag är fylld av beundran för Lars Broman m. . som startade Strömstad Akademi. Det är ett fantastiskt arbete som genomförts; det var ett mycket bra initiativ. Jag kom med som ledamot
2011. Strömstad Akademi är en lycka för akademiker som lämnat akademin av olika skäl eller
helt enkelt sparkats ut. Jag vill som ordförande verkligen bidra till att föra Strömstad Akademi
framåt i en riktning som vi beslutar oss för.
Vem är du, Åsa?
Jag är född och uppvuxen i i Sandviken och bor där nu. Mina föräldrar hade båda ordförandeuppdrag, så jag hade en slags privat ordförandeskola i mitt hem. Jag har arbetat i högre utbildning ett helt yrkesliv, över 50 år som lärare, forskare, administratör (inklusive era periodvisa
ordförandeskap) och chef/ledare. Jag har varit ämnesansvarig, utbildningsledare för lärarutbildningen, prefekt, sektorsansvarig för undervisningssektorn och ansvarig för utveckla högskolans forsknings- och utbildningsstrategi. Jag har varit prefekt, dvs. vald av kolleger och för
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det senaste uppdraget blev jag ”headhuntad” som akademichef, dvs. akademichef för Akademin för utbildning och ekonomi. AUE bestod av ekonomer, samhällsvetare, humanister, pedagoger och didaktiker, hela 200 personer. Jag har också varit vice president och president för
ATEE, Association of Teacher Educators in Europé med säte i Bryssel under sex år. Samarbetspartners och uppdragsgivare var EU Parlamentet och EU Kommissionen. Jag har också följande
på mitt visitkort: författare, debattör, föreläsare, mentor, coach och projektledare. Jag är väl
insatt i den akademiska världen – såväl nationellt som internationellt. Jag har varit President i
Association of Teacher Educators in Europé och är alltjämt styrelsemedlem i The World Federation of Associations of Teacher Education (WFATE) med säte i USA. Jag har ett stort intresse för
internationellt arbete och jag har goda möjligheter till internationella kopplingar genom alla
mina nätverk. Jag talar och skriver engelska utan svårigheter men vill alltid ha språkgranskningar av native speaker gjorda. Har varit utbyteslärare vid Primary center i Manchester på
universitetet, exempelvis. Jag är inte ekonom men har gått många utbildningar i ekonomihantering. Jag har varit ansvarig för 150 Mkr exempelvis och större belopp i ATEE i Bryssel. Jag
kan och vet vad som är god föreningssed och jag har ett kunnande och vetande om föreningspraxis.
Och nu har Du blivit ordförande i styrelsen för Strömstad Akademi?
Ja, jag har intresserat mig för ordförandeskapet. Jag har haft att göra med många bra ordförande, men också några fullständigt urusla ordförande under mitt liv. Det är genom dessa ordföranden, som jag hämtat inspiration och stöd till mitt eget ordförandeskap både goda och dåliga ordföranden ger något att fundera över och lära, men framför allt att lära sig av. Uppdragen
som ordförande har gett mig mycket och det har oftast varit roligt och lärorikt. Utmanande!
Hur ser du på Dina möjligheter a lyckas som ordförande i Strömstad akademin?
Jag vet vilken resurs som nns i en grupp, om den sköts väl och vilket slöseri om motsatsen
gäller. När en organisation står inför förändringar så behövs det en styrelse med en ordförande
som kan ta tillvara allas åsikter för att motverka energiläckage, rykten och dålig miljö. Man
måste fånga upp allas synpunkter och förslag. Det är guld värt att veta att man får möjlighet att
föra fram sin åsikt i en förtrolig atmosfär när det gungar, och svaren om framtiden ännu inte
nns, det vet jag, och så vill jag arbeta.
Oh, det är sådan dynamik i Strömstad akademi! Att ena gången vara bestämd, när jag vet vad
som är den bästa lösningen utifrån min erfarenhet. Andra gånger vara lyhörd och lyssna på
goda råd. Jag kommer att initiera olika uppdrag. Kloka, eftertänksamma ordförande omger sig
med bra folk och inser att de inte kan allt själva. Jag är samhällsvetare och behöver kompletteras på Strömstad Akademi med råd som har annan kompetens. Jag arbetar exempelvis för en
vice sekreterare. Sedan uppfattar jag att det som att vi i styrelsen måste arbeta på är att utveckla den psykosociala miljön för alla i akademin. En hel del kan förbättras med organisatoriska
förändringar och tydligare uppdragsbeskrivningar, men det är även viktigt att vi arbetar med
akademikulturen. Det ska vara roligt att arbeta, inga härskartekniker i vår styrelse! Inte i akademin heller.

Gudmund Bergqvist: Om Faetalt Alkohol Syndrom (FAS )
Om Faetalt Alkohol Syndrom (FAS )
Gudmund Bergqvist
I sin föreläsning på årets vetenskapsdagar berättade professor Lennart Wetterberg om Fetalt
Alkoholsyndrom d.v.s. de skador som det ofödda barnet får på grund av moderns intag av al12
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kohol under graviditeten. Syndromet omfattar missbildningar och mental retardation. Det orsakar stor skada både för den drabbade och dennes familj liksom dryga kostnader för samhället.! Förebyggande d.v.s. att förhindra att gravida intar alkohol bör vara ett mål! De närvarande
vid föreläsningen röstade enhälligt för att vi skall sprida kunskap kring problemen. Ett sätt
skulle kunna vara att alkoholprodukter försågs med varningstext. ”Bör ej intas av gravida. Ger
svåra fosterskador”. Flera länder överväger detta.
Lennart Wetterbergs föreläsning kommer att läggas upp på videoserien.

Per Flensburg: Diskussion om fram den
En viktig punkt på årets möte var diskussion om framtiden. Den startade direkt efter årsmötet
på måndagen med en form av brainstorming, som jag nedan har strukturerat upp under några
rubriker.
Mål:
1.
2.
3.
4.
5.

Bekämpa ålderism
Bedriva tvärvetenskap
Ge seniora forskare möjlighet att fortsätta sin forskning
Ha kul tillsammans
Vara oberoende och självständiga

Medel:
Bekämpa ålderism
• Debattartiklar
• Intervjuer i massmedia

Bedriva tvärvetenskap
•
•
•
•

Skriva antologier
Bedriva projekt
Ge kurser
Offentliga föreläsningar

Ge seniora forskare möjlighet a fortsä a sin forskning
•
•
•
•

Förlagsverksamhet för att ge ut böcker
Ge ut vetenskaplig tidskrift inom tvärvetenskap
Delta i konferenser med SA som af liation
Publicera i tidskrifter med SA som af liation

Ha kul llsammans
• Ordna möten, konferenser och webinarier

Vara oberoende
• Handlar om ekonomin, om vi får anslag är det i regel förknippat med ett beroende
• Anslag vi får ska vara relaterade till akademins administration

En vik g förutsä ning för a uppnå våra mål är a vi:
Syns, blir kända
• Alltid uppge SA som hemvist
• Producera hög kvalitet utan att göra väsen av sig
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• Skriva debattartiklar
• Kommentera debattartiklar
• Göra inlägg på sociala media

Samarbeta med andra organisa oner
• Immigrantinstitutet
• Strömstad kommun

SWOT-analys
Vi gjorde ingen regelrä SWOT-analys, men indirekt har följande punkter kommit fram vid möten
och vid samtal under fes valen.
Våra styrkor
•
•
•
•
•
•

Oberoende, opartisk och neutral
Vi erbjuder Sveriges mest erfarna forskare att fortsätta sin forskning i Strömstad akademi
Effektivt resursutnyttjande
Kan snabbt agera på aktuella händelser
Skriver våra egna regler oberoende av förordningar för offentliga organisationer
Vi är förmodligen Sveriges mest kompetenta och tvärvetenskapliga forskningsinstitut

Våra svagheter
•
•
•
•

Ingen administration
Endast medlemsavgifter som inkomst
Vi är ganska okända och har svårt för att göra oss hörda
Tämligen låg IT-kunnighet

Våra möjligheter
•
•
•
•
•

Utökat samarbete med Strömstad kommun och dess näringsliv
Bli kända debattörer i press och massmedia
Starta en tvärvetenskaplig tidskrift som får gott anseende
Få medel till att anställa en administratör
Rekrytera personer som är tvångspensionerade från högskola och universitet

Hot mot oss
•
•
•
•
•

Många ledamöter lämnar akademin på grund av ålder, sjukdom eller missnöje
Våra titlar gör att vi blir beskyllda för att sälja dem
Någon ledamot gör något dumt som spiller över på Strömstad akademi
Vår ekonomi blir så dålig att vi måste upplösa föreningen
Våra publikationer blir inte publicerade i Diva

Vad gör vi?
På torsdag förmiddag hade vi en uppföljande diskussion och det kom upp många intressanta
idéer. Dessvärre var mina hörapparater och Skageracks mikrofon inte alls synkade, så jag uppfattade ganska lite. Därför vill jag be alla som var med och känner sig förbigångna att maila
mig och förmedla era idéer. Det hela kommer att ställas samman till en utvecklingsplan för
Strömstad akademi som vi tar ställning till i ett kommande medlemsmöte.
Rekrytering
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Varje år tvångspensioneras ungefär 500 akademiker i Sverige. Från dessa borde vi kunna rekrytera åtminstone 100 stycken och ge dem möjlighet att fortsätta sin forskning i Sveriges bredaste, mest erfarna och kompetenta forskningsinstitut. Problemet är att nå dem och att beskriva Strömstad akademi på ett tillräckligt attraktivt vis. Som slogan nämndes: Each one, bring
one, dvs var och en av ledamöterna ska rekrytera en till. Det framfördes också en variant: Each
one, bring one young, dvs man ska försöka rekrytera även yngre forskare. Seniora forskare bör
upplysas om att de har nu möjlighet till oberoende forskning! I en mångvetenskaplig miljö. Vi
kan erbjuda: Publicering, föreläsning, webinarer, konferenser, feed-back och stimulerande
diskussioner. Just vår förlagsverksamhet tror jag betyder mycket och den borde vi kunna utvidga, rentav få den att generera hyfsat överskott.
Bli känd, citeringar
Det som räknas i dagens vetenskapliga samhälle är antalet citeringar. Vi måste därför visa att
våra publikationer är citerade och en förutsättning för detta är att vi anger Strömstad akademi
som tillhörighet. Vi bör ha bättre koll på hur de bibliometriska systemen fungerar så vi kan utnyttja dem mer optimalt. Det gör ju alla andra. DOI-tillhörighet kan spela en viss roll likaså
registrering i Diva. Högskolan Väst kommer dessvärre att sluta registrera våra AAS-publikationer 2023, så vi får hitta andra vägar.
Vi pratade också om att Strömstad akademis ledamöter skulle kunna bli bihandledare till doktorander på andra lärosäten. Jag trodde dock det skulle bli svårt då handledning av doktorander är meriterande och lärosätena är måna om att låta sina egna doktorer och docenter få möjlighet att meritera sig. Men några av de närvarande kunde tänka sig att vara bihand-ledare.
Problemet är att göra det känt.
Frågan om vi ska skriva på engelska eller svenska väcktes och den enkla slutsatsen är: Båda!
Det beror helt och hållet vilket forum man vänder sig till. Till exempel har vi en publikation på
franska i vår AAS-serie (AAS-21)
Pengar
Mycken tid ägnades åt att diskutera pengar. Arvsfonden kom upp som tänkbar nansiär men
de nansierar bara investeringar och inte drift. Vi skulle behöva nansiera en administratörtjänst och arvodera en del uppdrag i akademin. Vi skulle kunna fråga någon av våra miljardärer om de skulle kunna tänka sig ställa upp, kanske skulle vi kunna få ihop en fond som kan
nansiera en del av vår verksamhet. Det bildades en grupp bestående av John Fletcher, Sveza
Filipova och Thage Tagdae som skulle söka pengar. John är sammankallande.
Lokal- och ämnesgrupper
Vi pratade också om att komplettera lokalgrupperna med ämnesgrupper. Dock har vi ca 90
olika ämnen i akademin, så det bör nog ske en samling i mer omfattande grupper, t.ex. ekonomi, medicin, beteendevetenskap, teknik, solenergi, klimat etc. Just nu är det informatik som
är den största gruppen inom ett etablerat ämne (4 st om jag kommer ihåg rätt). Ämnesgrupper
är dock lite grand emot vår idé om tvärvetenskap.
I samband med lokala avdelningar kom frågan upp om lokala aktiviteter. En del sådana kommer igång så sakteliga, Göteborg har varit itigast med webinarer ungefär var fjortonde dag,
men Falun är på god väg med samarbete med senioruniversitetet. I Lund/Malmö har det inte
hänt så mycket, där borde dock nnas potential. Vi skulle kunna ha ett möte där. Problemet är
Stockholm/Uppsala där det inte nns någon fungerande lokalgrupp sedan makarna Hultman
lämnade akademin. I Strömstad har det också gått trögt, men vi har i varje fall etablerat sam-

fi

fi

fl

fi

15

fi

Strömstad akademi

fi

fi

Nyhetsbrev nr 6 2022

Nyhetsbrev nr 6 2022

30 JUNI 2022

arbete med föreningen Fossilsnålt Koster. Finns goda förutsättningar att det ska bli ändring med
en energisk Sveza Filipova.
Någon väckte en idé om systerföreningar utomlands. Där har jag fått information om att det i
Danmark kan tänkas nnas intresse för någon form av samarbete/samgående. Det är idéer vi
kan utveckla senare i höst.
Samarbete med externa aktörer
Jag hade en idé om att erbjuda betalkurser till näringslivet. Det erbjuds ju tämligen enkla
handhavandekurser t ex av Excel för många tusen kronor. Vi skulle kunna erbjuda tvärvetenskapliga kurser i problemlösning, ledarskap m m Men det kräver ganska mycket jobb och kursen måste vara extremt tydlig och strukturerad. Tre personer sa sig vara beredda att ge sådana
kurser.
Samarbetet med Strömstads tidning skulle kunna utvidgas. Ett sådant exempel är att vi får önskemål om vad vår månadskrönika ska handla om, just nu är det ju vi som självständigt bestämmer detta. Men även debattartiklar skulle kunna publiceras där.
Områden där vi skulle kunna göra direkta insatser för Strömstad kommun är förberedelse inför
nästa kris. Historiskt har ju Strömstad varit utsatt för en mängd kriser: Stenindustrin, Facits räknemaskiner och nu senast gränshandeln och pandemin. I Akademin nns kompetens, både
inom historia, etnologi, psykologi, ekonomi, systemteori m m som gemensamt kan analysera
både det som händer och det som har hänt och utarbeta någon sorts handlingsplan som förberedelse inför nästa kris. Detta skulle kunna generaliseras till en generell modell för samarbete
mellan kommuner och forskningsinstitut. Ett konkret exempel på sådant samarbete kan röra
frågan om byskolor, där Strömstad Akademi kan göra en djupare, mer oberoende och fullständigare analys än andra aktörer.

Åsa Morberg: Vetenskapsfes val i samarbete med gymnaasiet
Vetenskapsfestivalen, en bra ide kan ta vetenskapen direkt in till klassrummet!
av Åsa Morberg, docent
Vetenskapsfestivalen är ett mycket bra arrangemang. Det nns en möjlighet för en bred allmänhet att följa Strömstad akademis populärvetenskapliga och tvärvetenskapligt evenemang
med plats för många besökare. Strömstad akademis vetenskapsfestival är en intressant och
spännande mötesplats för kunskap, inspiration och nya perspektiv. Vetenskapsfestivalen har ett
fullspäckat program där Strömstad akademis seniorer bidrar med varierande inslag. Evenemanget är helt gratis och öppet för alla! Det var tyvärr inte så många deltagare utanför
Strömstad akademis egna ledamöter och det är viktigt inför kommande festivaler att fundera
över hur antalet deltagare kan ökas.
En ide är att ytta vetenskapsfestivalen till gymnasiets aula. Region Västra Götalands utbildningsnivå är inte hög och det borde ligga i gymnasieskolans intresse att bidra till att höja utbildningsnivå. Då innebär det att tidpunkten för vetenskapsfestivalen behöver ändras. Det
måste nnas elever i gymnasiet som kan delta. Engagerade medverkande från Strömstad akademi kan inspirera elever till vidare studier. Engagerade medverkande forskare från Strömstad
akademi ger eleverna möjlighet att få en inblick i vetenskapens fantastiska värld.
En ide är att göra vetenskapsfestivalen både på plats och online. Det kan gymnasiet svara för.
Gymnasier i hela regionen Västra Götaland kan på så vis följa evenemanget. Tillsammans med
Strömstad akademis engagerade medverkande skapar vi ett intressant och matnyttigt innehåll
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för alla deltagare. Strömstad akademi kan skapa en handledning till deltagande så att vetenskapsfestivalen ges en möjlighet att arbeta vidare med. Det är också ett sätt att bidra till förståelsen av det sagda.
Det går att välja ett tema som är intressant och lockande. Det behöver vara något brett tema
som kan passa många. Med Strömstad akademis starka forskningsområden kan vi skapa möten
med ungdomar som då kan tänka nytt och utmanas att kanske gå vidare till akademiska studier och så småningom till forskning. Strömstad akademis ledamöter kan också visa på exempel
på nytta med forskningen.
Hur skapar vi då en sådan här möjlighet? Strömstad akademi behöver arrangera tidiga möten
med gymnasiets skolledning och med den nämnd som ansvarar för gymnasieskolan. Strömstad
akademi bör skapa ett dokument om vetenskapsfestivalen. Syftet med vetenskapsfestivalen bör
vara att intressera Strömstads unga för att gå vidare till forskning. Det är ett inlägg i att försöka
att höja utbildningsnivån helt enkelt. Då behöver gymnasisterna schemaläggas till vetenskapsfestivalen.
Det här ställer också krav på medverkande. Ingen gammal skåpmat. Inget konspråk! Föreläsningarna måste planeras på ett sätt så att ungdomar förstår. Det bör vara roligt och inspirerande att lyssna till medverkande.
Vi skulle kunna pröva, eller hur? Då kan vi tala för ny kna ungdomar och inte enbart för oss
själva, ledamöter i Strömstad akademi.

Åsa Morberg: Läraromsättning
En av fyra lärare byter arbete varje läsår – läraromsättningen ett stort problem för elever,
föräldrar och skolor
Av Åsa Morberg, docent
Nya och alarmerande uppgifter kommer från Sveriges radios nya studie av läraromsättningen.
Det är viktigt att belysa läraromsättningen och Sveriges Radios undersökning ger ny information om dagsläget för läraromsättningen.
Vad betyder lärarbyten egentligen för eleverna? Att byta lärare kan få stora konsekvenser. Det
vet alla som bytt lärare någon gång under skoltiden. Kanske är det de svaga eleverna som
drabbas värst? Men naturligtvis drabbas alla elever. Det nns exempel på elever som bytt sin
mentor era gånger under exempelvis mellanstadiet.
SVT kan nu genom sin studie visa hur omfattande läraromsättningen egentligen är. En lärare
av fyra lärare byter arbete varje år. Hälften av alla lärare arbetar max tre år på samma skolenhet. Det nns kommuner som är har sämre resultat. Nordanstig kommun förlorar exempelvis
varannan lärare.
Här har det skett en förändring över tid. Förr var det mycket ovanligt att lärare bytte arbete.
Många lärare stannade kvar på sitt första arbete under hela sitt resterande yrkesliv. Eftersom
det varit regelbundna läraröverskott, så under dessa perioder som inträtt med jämna mellanrum, har lärare suttit stilla på sina tjänster. Det har inte varit möjligt att byta helt enkelt. Lärare
har ibland lämnat en tjänst för att studera vidare, men har då återvänt till yrket med utvidgad
kompetens. Under nästkommande läraröverskott förändras detta.
Stor läraromsättning är något som skolinspektionen har synpunkter på. De elever som har särskilda behov drabbas allra mest, eftersom de behöver ha en förutsägbar och trygg undervis-
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ningssituation. Skolinspektionen menar att täta lärarbyten får konsekvenser för elevernas lärande, för arbetsron i klassen och för en rättvis betygssättning. Det instämmer jag förstås i.
Skolinspektionen säger att lärarbyten faktiskt kan ge en felaktig betygssättning om inte lärare
har sett till att dokumentationen av elevernas studieresultat är god. Lärare kanske då stöder sig
på betygen från tidigare år. Lärare kan också övervärdera egna underlag. Relationerna mellan
barn och vuxna kan också bli lidande. Eleverna litar inte på sina lärare av rädsla för att de faktiskt kan försvinna.
Det som saknas i Sveriges radios studie är uppgifter om vad lärarna tar vägen sedan de hoppat
av. SVT kan inte heller säga något om varför de egentligen valt att säga upp sig. Det sägs att
det är två orsaker främst, och dessa orsaker är dålig arbetsmiljö och lönen i nämnd ordning.
Eftersom lärarbristen är stor så har lärare verkligen makt över sin arbetssituation och arbetsmarknaden är lärarens. I en situation med läraröverskott hade dessa arbetsbyten inte varit möjliga.
De täta lärarbytena får konsekvenser för huvudmännen och hur ska den här situationen kunna
ändras för elevernas bästa? Bland de som lämnar nns naturligtvis en och annan som byter
yrke. Det nns många verksamheter som faktiskt anställer lärare till andra uppgifter än undervisning. Sedan nns det naturligtvis de som väljer en mer attraktiv arbetsplats, såväl lönemässigt som arbetsmiljömässigt!
Arbetsmiljön för lärare, liksom lärarnas löner, är något som såväl Lärarförbundet som Lärarnas
Riksförbund arbetar intensivt med. Går lärarnas fackliga organisationer samman blir kraven
ännu starkare på att förbättra lärarnas arbetsmiljö och lönerna. Det sägs vara två problem, arbetsmiljö och lönesättning, som orsakar den höga läraromsättningen.
Att åtgärda dessa problem kommer att kosta pengar, men att inte åtgärda dem kommer att kosta ännu mer. Lönefrågan är lättare att lösa, än arbetsmiljöfrågan. Det nns många åtgärder
som kan ge en bättre arbetsmiljö exempelvis: Lärare behöver avlastning, genom stödpersonal
och förbättrade administrativa system. Lokalmässig översyn av såväl klassrum som arbetsrum
och konferensrum behövs. Det nns professionella specialister på arbetsmiljö, och huvudmännen bör naturligtvis använd dem. En väl fungerande yrkes- och arbetsplatsintroduktion är
också viktig. Alla arbetsmiljösatsningar måste vara systematiska och långsiktiga. Det är också
viktigt att följa upp och utvärdera arbetsmiljösatsningar.

Ari Lampinen: Scienti c analysis of UN Stockholm+50: AEGE
Scienti c analysis of UN Stockholm+50: AEGE
Ari Lampinen
1. Introduction
The UN Stockholm+50 intergovernmental conference and related events for the general public were organised in Stockholm in June 2022 by decision of UNGA (i.e. the highest UN body)
exactly 50 years after the rst UN environmental summit was held in Stockholm in June 1972,
also organised by UNGA decision. The rst UN environmental summit in Stockholm in 1972
initiated UN global environmental policies in general, where starting environmental treaty
processes was the primary objective. It included great practical direct achievements as well:
(1) creation of UNEP as permanent UN environmental policy and science body, and (2) complementing it by establishing WED as environmental education outreach for the general public globally.
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The Stockholm+50 conference celebrated and reviewed ve decades long UN work in global
environmental issues. It was described in general level for SA fellows of all elds of sciences
in SA Newsletter 6/2021 and 3/2022 articles by Ari Lampinen in both Svenska Nyhetsbrevs
and English Newsletters to make sure this information reaches all SA fellows, because all SA
fellows living in Sweden and nearby had outstanding opportunity to attend these events.
Stockholm+50 included intergovernmental event at Stockholmsmässan 2-3 June, but large
majority of events were organised for the general public in Stockholm and all over Sweden.
And these included by far the largest technological demonstration of all time in history of UN
conferences, and therefore it was very hard for people living in Sweden to completely miss
existence of this event.
Stockholm+50 reviewed UN global environmental policy achievements since the very beginning in Stockholm in 1972. These include many successes, of which the ozone layer problem
is the most signi cant, and many failures, of which the climate change problem is the most
signi cant, and large amount of other environmental issues with varying degree of success.
This article does not cover all global environmental issues, of highly different success rates,
that UN has since 1972 worked with and that were reviewed during Stockholm+50. While
recognizing large amount of UN successes, this article concentrates on the greatest UN failure, the climate change. The climate change problem was part of the program of the rst UN
environmental summit in Stockholm in 1972, and after it plenty of UN actions have been initiated, especially the UN climate treaty (UNFCCC) negotiated during the second UN environmental summit in 1992 in Rio de Janeiro. The UNFCCC is practically relevant to SA,
because in 2009 SA was admitted as observer organisation to the UNFCCC process, and therefore all SA fellows have since 2009 had opportunity to take part and in uence this UN work
- and only this, as SA does not have observer organisation status with any other UN processes.
2. Physics
The climate change problem became scienti cally resolved in the 1960s after over century of
physics research, which was especially well explained by the Nobel committee when awarding Nobel Physics prizes in this eld in 2021 (as described by Ari Lampinen in SA Newsletter
10/2021). Both natural greenhouse effect (studied since the rst physics paper by Fourier in
1810s) and anthropogenically enhanced greenhouse effect (AEGE), simpli ed for the general
population as climate change problem (studied since the rst physics paper by Swedish Nobel
laureate Arrhenius in the 1890s) were scienti cally con rmed simultaneously after receiving
the very last piece of required evidence, i.e. the high resolution IR spectra of outgoing Earth
radiation by satellite measurements above atmosphere in 1969.
When this anthropogenic environmental problem (radiation imbalance for physicists and climate change for others) and its physical cause (greenhouse gas emissions) became scienti cally con rmed, technical solution to the problem became clear as well (like is the case with almost all environmental problems, i.e. when scienti c explanation is found, technical solution
for the problem becomes known at the same time). Technical solution to this problem was
well known to physicists in the 1960s like it is to physicists today. Shifting from fossil fuels to
renewable energy sources was then and is today both technically (in all energy technology
applications) and resource point of view trivial matter (i.e. so obvious that no proof is needed)
both scienti cally and technically. But taking those well known technical solutions into use in
societies is outside the scope of physics. Therefore, physicists submitted in 1969 both scienti c
explanation and its technical solution to UN for solving it politically, and more broadly, from
social science point of view.
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3. UN failure
This UN effort that started in 1972 by submission of physicists (lead by Swedish physicists) in
Stockholm has not only failed to resolve the problem politically, but the problem has increased every single year since 1972 until today as shown in Figure 1. Therefore, it is truly outstanding failure, without historical precedence. Scienti cally the problem shown in Figure 1
belongs to the eld of social sciences. Solving it is out of scope of physics and other natural
sciences.

Figure 1. Annual evolution of global heating power of AEGE (anthropogenically enhanced greenhouse effect) from 1972 until 2021. Calculated based on NOAA radiative forcing data.
4. Science
Figure 1 shows abnormal way to describe the problem in the society outside of the Academia,
because it is based on the actual physical problem, i.e. Earth energy imbalance. Although the
general population still think that the problem is climate change, it is not so scienti cally. This
problem is in the eld of physics, where it means energy imbalance, speci cally radiation
energy imbalance, i.e. more energy is coming by electromagnetic radiation from the Sun to
Earth than Earth radiates to space. This results in net energy increase in Earth impacting not
only climate, but everything else as well. Therefore, climate change is not the core problem,
but climate is just one of many Earth systems suffering from the true physical problem.
And the anthropogenic mechanism creating this problem is enhanced greenhouse effect,
which means anthropogenic addition of greenhouse gases into atmosphere. Svante Arrhenius,
physics professor at Stockholm University and Nobel laureate in 1903 was the rst physicist to
publish peer reviewed scienti c article about this in 1896. And the rest is history (of physics
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and everything else), as described by the Nobel committee in their scienti c review behind
work of the 2021 Physics Prize laureates (see SA Newsletter 10/2021).
However, also physicists are forced to use the climate change description when speaking to
non- physicists, because it is much easier to do so than to explain that this is just as simple as
the energy balance problem that people wishing to lose weight have encountered. From physics history point of view this is truly ancient, as physics of energy balances originates from
ancient Greece.
Direct satellite measurements of the radiation imbalance outside of the atmosphere was crucial for scienti c con rmation of the problem in the 1960s. But monitoring evolution of the anthropogenic problem is not based on it alone both for scienti c and technical reasons. Indicator called radiative forcing was developed for measuring energy imbalance. It is a combination of empirical measurements and scienti c modelling, and for scienti c modelling of climate change the Nobel Prize in Physics in 2021 was granted (see SA Newsletter 10/2021).
Although scienti c modelling is needed, the core element of radiative forcing is empirical measurements of atmospheric greenhouse gas concentrations. They can be measured with great
accuracy directly in the atmosphere, but due to paleoclimatologic measurements this data is
known accurately since the beginning of the current anthropogenic problem in the 18th century (and actually very much further back in history). Superb quality of this data shows that
atmospheric greenhouse gas concentrations remained essentially stable for millennia until
commercialisation of the coal powered Watt steam engine. For this reason situation before the
Watt steam engine was de ned natural state showing impact of the natural greenhouse effect.
Enhanced greenhouse effect is measured relative to the natural state. Unit of radiative forcing
is W/m2, but in Figure 1 radiative forcing of total enhanced greenhouse effect has been multiplied by Earth surface area to show total global heating power.

Figure 2. Comparison of heating power of anthropogenically enhanced greenhouse effect
(AEGE) with power of global photosynthesis and global energy production power of human
societies.
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While qualitative nature of Figure 1 is more important than quantitative, as it shows that the
problem has increased every single year since 1972, quantitative values are also included to
show strength of the problem. Unit [TW] (terawatt, so de ned to honour importance of James
Watt in history of technology) is very large as it by far exceeds total electric power production
potential of the EU.
5. Education
Figure 2 compares power production of AEGE with two other global scale phenomena to help
quantitative understanding of AEGE.
Heating power of AEGE in 1972 was about 700 TW. This was created during 200 years of industrial evolution since commercialisation of the coal powered Watt steam engine, which was
the starting point of industrial revolution, beginning of current historical era (Modern Era) and
beginning of current geological period (Anthropocene).
During the next 50 years from the Stockholm conference in 1972 until the Stockholm+50 conference in 2022 the AEGE increased by about 1000 TW, i.e. 40% more than during the previous 200 years. And as Figure 1 shows, AEGE increased every single year of this 50 year period.
Global heating power of AEGE in 2022 is order of magnitude larger than power of photosynthesis globally (130 TW) and two orders of magnitude larger than energy production power of
human societies globally (18 TW). Currently only one technical option is available to humankind for reaching similar power level: nuclear devices. By steady explosion rate current global
nuclear arsenal would be capable of maintaining power production level similar to AEGE in
2022 for 2.5 hours.

Seminarium på Marston Hill 7-8 maj 2022
Seminariet var från lunch till lunch och tog upp tre saker:
• Migrationsseminarium
• Metodantologin
• Akademins framtid

Deltagare var:
Jens Allwood
Elisabeth Ahlsén
Gudmund Bergqvist
Per Flensburg
John Fletcher
Cenab Turunç
Peter Währborg (endast den 8:e)
e-postadresser till deltagarna:
Gudmund Bergqvist <gudmundbergqvist@hotmail.com>, Per Flensburg <per@ ensburgs.se>,
John Fletcher <john.f. etcher@gmail.com>, Cenab Turunc <turunc04@gmail.com>, Peter
Währborg <peter@wahrborg.se>, Elisabeth Ahlsén <elisabeth@allwood.se>, Jens Allwood
<jens@allwood.se>
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Upplägget var kortare presentationer kring seminariets olika ämnen av deltagarna och diskussion efter varje presentation. Nedan är föredragningslistan. Tillskriv författarna om ni vill ta del
av deras presentationer.
Migrationseminarium 7 maj
Här presenterade deltagarna sina idéer kring migration.
1. Jens Allwood - Introduktion och välkommen
2. Jens Allwood - Migration – en översikt
4. John Fletcher - varför unga yktingar/ yktingbarn förlorar tilltro till framtiden - och om
svårigheter åtgärda situationen.
5. Elisabeth Ahlsén - Migration - positiva och negativa aspekter
6. Per Flensburg, Spel för att förmedla svenska värderingar
7. Cenab Turunc: Olika religiösa grupper i mellanöstern
8. Gudmund Bergqvist
Det diskuterades om vi skulle skriva en antologi om migration och Jens och Elisabeth skulle
jobba vidare med idén, John hade en bok på gång, men ligger lågt just nu. Vi försökte uppmuntra honom. Per hade ingen möjlighet att skriva programmet för ett spel om svenska värderingar (Jens hade dock kontakter i Skövde på spelutveckling) men Per åtog sig att skriva ett antal scenarier i mer eller mindre skönlitterär form. Jens benämnde dem ”critical incidents”. Cenab hade också någon form av omfattande informationsinsamling på gång, men Per hade annars velat ha honom som faktagranskare och inspiratör i mitt skrivande.
Seminariet 8 maj
Seminariet bestod av tre delar; Uppsummering, Metodantologin och akademins framtid
Uppsummering av gårdagens diskussion om migration
Förutom uppsummering diskuterade vi vikten av att era discipliner kan lämna bidrag till en
antologi om migration och den eventuella nödvändigheten av att gå utanför akademin för att
hitta er skribenter. Vi diskuterade också att förutom att fokusera på problem förbundna med
migration även presentera lösningar på problemen. I samband med detta, diskuterade vi de
svårigheter som kan vara förbundna med att göra detta utan att ta ställning i vad som kan vara
kontroversiella politiska frågor. Ett annat problem vi tog upp är hur man ska skapa medvetenhet om problem som är relaterade till andra aspekter av kultur än de socioekonomiska, såsom
trosuppfattningar, vär-deringar, normer etc. eftersom idéer om hur man ska tackla sådana
aspekter ofta saknas i nutida svensk diskussion.
Metodantologin
Allt material nns förutom kommentarer och svar på kommentarer från en professor i teoretisk
fysik i Karlstad. Osäkert när de kan inkomma, men Jens trodde den kunde bli klar nån gång i
höst. Det utbröt därvid en avancerad diskussion mellan Peter och Jens. Vi diskuterade även
nya möjliga antologier som förutom om ”Migration” skulle kunna handla om ”Känslor” eller
om ”Negativa aspekter på digitaliseringen av samhällsfunktioner”.
Akademins framtid
Det blev inte så lång diskussion men en del punkter kom upp och antecknades av Per i punktform.
Problem vi har/har haft:
•

Ordföranden som inte fått till tydliga beslut (Per)
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Icke-konstruktiv kritik (Per)

Syftet m m med akademin (gruppdiskussion):
• Peter berättade att han funderat mycket på akademins syfte och han föreslog att det skulle

•
•
•
•
•
•
•

tillsättas en grupp för att ta fram detta. Vi var överens om att mångvetenskap samt att vara en
oberoende akademi var två viktiga syften.
Utvidga styrande grupper: varje ledamot ska ta på sig något uppdrag (Per)
Vad är det för något som skiljer oss från andra akademier?
Hur ska vi få ett så spetsigt syfte som möjligt? (Per)
Vilka krav har vi på ledamöterna?
Arbetsgrupp som tar fram syftet?
Fri och tvärvetenskaplig akademi som motverkar ålderism
”Fri” innebär att vi gärna tar emot pengar men inte order (Per). Det innebär också att vi inte
behöver vara ”politiskt korrekta” (Jens).

Aktiviteter
Publikation av skrifter
Akademin måste bli större, varje person värvar en ledamot
Öppnar för juridiska personer
Hur ska vi sprida kunskap om våra publikationer o internet föreläsningar?
Stödjande ledamöter blir adjungerade ledamöter?
Ska vi jämföra oss med Vetenskapsakademier eller med ett universitet?
Föreläsningar ska bli nationella, de kan t ex handla om de ämnen våra antologier behandlar
Konferenser om intressanta ämnen, som även dessa skulle kunna vara ämnen som behandlats i gamla eller kommande antologier
• Filoso ska rummet, Vetenskapens värld som instrument för marknadsföring
•
•
•
•
•
•
•
•

Marylou Wadenberg: Kvartalsrapport AU
Sammanfattning av arbetet i arbetsutskottet/AU Strömstad akademi andra kvartalet (Q2),
april-juni 2022.
Marylou Wadenberg
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 andra kvartalet (Q2) bl a haft följande punkter/rubriker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minnesanteckningar från föregående möte
Protokoll från styrelsemötet den 15/3 2022
Akademins stadgar – eventuella ändringar
Etik. Förslag från Peter Währborg, Sten Philipson och Peter Borenstein
Årsmötet i Strömstad i juni
Hemsidan - uppdateringar
AAS, Akademins skriftserie
Valberedningens förslag till nya styrelseposter
Motioner till årsmötet
Övriga frågor
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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):
• 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: plane-

ring 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), lo-

kalavdelningar (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 andra kvartal – Q2, 2022:
För att summera: Förutom löpande arbete, har viktiga frågor för AU under Q2, 2022 ffa varit:
Detta kvartal har ffa dominerats av det faktum att ordförande (Peter Fritzell), kassören (KG
Hammarlund), och medlemmar i valberedningen annonserat att dom ställer sina platser till
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förfogande för år 2023, och diskussioner/förslag kring detta (nya kandidater på dessa poster)
har lämnats till sittande valberedning. Val, enligt förslag från Valberedningen, till lediga förtroendeposter skedde under årsmötet den 20 juni 2022.
AU har även förberett frågor och motioner inför styrelse- och årsmöte den 20 juni 2022.
I övrigt har diskussioner förekommit kring:
• Hur man bäst håller hemsidan löpande uppdaterad (hittills har inte detta skett på ett opti-

malt sätt).

• Diskussioner har även förekommit kring frågan om Akademin behöver en Etisk kommitté.

En preliminär utredning kring detta föreligger. Den är framtagen av den grupp som utsetts att
utreda frågan och komma med kommentarer och förslag på hur man kan gå vidare.

• Diskussioner pågår även kring hur ledamöter ser på Akademins framtid och vad som är mest

väsentligt i detta arbete framöver.

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.
3. Flera projekt/arbetsgrupper är aktiva och vissa av dom presenterade sitt arbete under Vetenskapsdagarna.
AU har under Q2 2022 haft möte via GoToMeeting:
maj 23, men många frågor har bollats mailvägen under de två-och en halv månad som föregått Vetenskapsfestivalen i Strömstad 220620-23.
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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