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Georg Granér: Redaktörens ruta Editor’s Corner 
 
Välkommen till majnummret! Här finner du kallelse till årsmöte, påminnelse om anmälan till WHO-
besök samt några tankar om EU-valet från vår prorektor.  
 
Welcome to the May issue! Here you will find the notice of the annual meeting, reminder for the WHO-
visit, as well as some thoughts on the EU-election from Gunnar Windahl. 
 
/t.georg.graner@gmail.com 
 
 

Kallelse till årsmöte 24/6 
 
Alla ledamöter (inklusive nyinvalda som ännu ej installerats) kallas härmed till årsmöte i Fars sal, 
Stadshuset, Strömstad, 24 juni 2014 kl 0900-1100. Viss justering av stadgarna gällande stödjande 
ledamots rättigheter kommer att föreslås. 
 
Preliminär verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan, budget, styrelsens förslag 
och inkomna motioner skickas ut elektroniskt 17/6. Slutliga dokument delas ut vid mötet. 
 
Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 10/6; skickas lämpligen till 
akademi@stromstad.se.  
 
Ärenden vid årsmötet (enligt stadgarnas 19§) 
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 
  1. Fastställande av röstlängd. 
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
  3. Val av protokollsjusterare tillika rösträknare. 
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
  5. Fastställande av dagordning. 
  6. (a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret (2013). 
      (b) Styrelsens balans- och resultaträkning för senaste räkenskapsåret (2013). 
      (c) Styrelsens redogörelse för verksamheten mellan årsskiftet och årsmötet. 
  7. Revisorernas berättelse för senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 
  8. Fråga om styrelsens och rektorns ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 
  9. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift för kommande verksamhetsår (2015). 
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och 
      räkenskapsåret, samt diskussion om verksamheten fram till kommande årsskifte. 
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
12. Val för kommande verksamhetsår (2015) av 
      (a) ordförande, kassör och 2-8 styrelseledamöter, 
      (b) val av högst 10 suppleanter till styrelsen, 



      (c) val av 1-2 revisorer jämte suppleanter, 
      (d) val av sammankallande och 1-3 ledamöter i valberedningen. 
Inget utöver det som finns i kallelsen får beslutas av årsmötet. 
 
 

Märta Rosenlind: Inbjudan till WHO 6 juni 2014 
 
Dagen närmar sig när vi är välkomna att lyssna på och samtala med experter inom flera spännande 
områden. De har lagt stor möda på att besöket ska bli givande för oss från Strömstad akademi. De 
verkar hedrade av vårt intresse för deras verksamhet. Var gärna späckad med frågor. 
  
Bussigt om du hör av dig, ju förr desto bättre, med fullständigt namn, titel och adress. Jag ska 
nämnligen göra upp en deltagarlista för att sända över till WHO. För inpassering kräva identitetskort 
med bild (körkort eller liknande). 
  
Till anmälda deltagande skickar jag ut resväg, tider och annat viktigt. Ännu har ingen efterfrågat 
övernattningsmöjlighet varför den kvarstår. 
  
Vi ses i Köpenhamn  
Märta 
  
Bjersundsvägen 19 
237 36 Bjärred 
marta.rosenlind@telia.com 
046-294061 
070-2483123 
 
PS Redan nu har över 10 deltagare anmält sig! 
 
 

Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor 
 
Bästa ledamöter, vänner, Dear Fellow Friends! Välkomna Welcome till Strömstad! 
 

Sista inbjudan till akademisk högtid 23-25/6-14 
Final invitation to Academic Festival 23-25 June 2014 
 

Vi ser fram emot en välbesökt högtid; redan har 37 anmält sid. Skicka anmälan via mejl till 
akademi@stromstad.se senast 9 juni. Inkludera ditt namn, namn på ev gäst(er), titel på och abstract 
till ev presentation, samt om du/ni deltar i lunch 24/6, galamiddag 24/6, båttur 25/6. Ange om du/ni vill 
ha vegetarisk mat. OBS: Boka boende i Strömstad i god tid; se här på svenska. 
We look forward to a well-attended Festival; already 37 have registered. Register by email to 
akademi@stromstad.se by 9 June. Give your name, name of guest(s) if any, title and abstract of 
presentation (if any), and state if you will participate in lunch and dinner 24 June and in the excursion 
on 25 June. State if you want vegetarian food. Make your hotel reservation soon; see here in English.  
 

Program 
Se inbjudan som skickats till alla ledamöter, både med brev och via mejl. Programmet finns också här 
på hemsidan. Slutligt program med alla presentationer skickas ut elektroniskt 16 juni. 
See invitation that has been sent to all Fellows by regular mail and by email. The program is also here 
on the homepage. 
 

Presentationer Presentations 
Alla ledamöter, både nya och gamla, är välkomna att presentera sin verksamhet. Mejla titel och kort 
abstract till akademi@stromstad.se  genast. Schemat har plats för 17 presentationer; endast 2 
återstår. All Fellows, both new and old, are welcome to give a presentation about previous, current, or 
planned activities. Submit title and a short abstract to akademi@stromstad.se at once. The schedule 
has place for 17 presentations; only 2 remains. 
 



 
 

Blandade nyheter Mixed News 
 

Ledamöter uppmanas att skicka in nyheter om publicerade artiklar, uppdrag, utnämningar och allt 
annat som ni kan tänka er kan vara av intresse för era ledamotskolleger. Skickas enklast direkt till 
Georg Granér så kommer det in i nästa nyhetsbrev. 
Fellows are encouraged to contribute news on published articles, assignments, appointments and 
everything else that you think can be of interest to your fellow Fellows to Georg Granér.  
 

Nataliya Kovalenko valdes 22 maj in som akademins första ledamot från Ukraina.  
 

Sven Moosberg valdes 15 maj in som akademins första stödjande ledamot.  
 

23 forskare och debattörer, bland dem Sverker Molander, ledamot av Strömstad akademi, skrev i 
DN.Debatt 10 maj debattartikeln Bannlys alla politiska beslut som ger mer klimatutsläpp. Artikeln i sin 
helhet finns här. 
 

För fler nyheter, gå till www.stromstadakademi.se, som ofta uppdateras. For more news, go to 
www.stromstadakademi.se, which is frequently updated. 
 
 

Gunnar Windahl: Från Er prorektor  
 

Den 25 maj röstar vi i valet till Europaparlamentet. Syftet med den europeiska integrationen var från 
början att skapa en 'skyddad sfär', skyddad från den representativa demokratins nycker. Efter de 
politiska katastroferna under 1900-talet första hälft drog de västeuropeiska eliterna slutsatsen att 
folkets suveränitet bör betraktas med djup misstro. Hur kan man ha någon tilltro till folket när folket har 
fört fascister till makten eller till samarbetat med fascistiska ockupanter? Man ifrågasatte t o m idén om 
parlamentarisk suveränitet. Hade inte legitima representativa församlingar överräckt makten till Hitler 
1933 och till Marshal Pétain 1940?  Resultatet blev att parlamenten systematiskt försvagades i 
efterkrigstidens Europa, medan icke-valda institutioner som exempelvis författningsdomstolar försågs 
med mer makt. 
 
Allt detta kunde accepteras om man kunde lita på eliterna och så länge som besluten som togs i den 
'skyddade sfären' inte hade några dramatiska effekter på människors vardagsliv. Inga av dessa 
betingelser föreligger längre. Det är inte bara individuella politiker utan den politiska klassen som 
helhet som har kommit att bli ifrågasatt i många delar av Europa. Fyra år av europeisk eurokris har å 
ena sidan försett oss med teknokrati och populism å den andra.  De två positionerna tycks på pappret 
vara helt oförenliga men har i verkligheten en inställning gemensamt: teknokraterna tänker att det bara 
finns en rationell lösning på varje policyfråga och därför tarvas ingen debatt; populisterna tror att det 
finns en autentisk folkvilja och att de är de enda som kan urskilja och förvalta denna, så det finns inget 
behov för någon debatt. Båda sidor är emot den pluralism som följer med partidemokrati. Ibland 
förenas populism och 'expertokrati' i en enda person. Silvo Berlusconi och Österrikes Jörg Heider 
lovade att styra sina respektive länder som ett företag. 
 
Vi kommer efter detta EU-val med stor sannolikhet få vänja oss vid många populistiska partiers 
närvaro i Europaparlamentet varav de flesta är emot europatanken. De sträcker sig från 
extremvänstern som Syriza i Grekland och den Förenade Vänstern i Spanien till extremhögern som 
Marine Le Pens Nationella fronten i Frankrike, Geert Wilders Frihetsparti i Nederländerna och Gyllene 
Gryning i Grekland. England har UK Independence, Italien har Beppe Grillos Fem Stjärnerörelsen och 
Lega Nord. De flesta central- och östeuropeiska länderna har populistpartier varav vissa är klart 
rasistiska. De senaste opinionsundersökningarna visar att antalet medlemmar i Europaparlamentet 
som kan klassificeras som antieuropeiska kan öka efter valet från omkring 140 i nuläget till fler än 200, 
väl över en fjärdedel av det totala antalet. 
 

Närvaron av så många populister kommer sannolikt att driva center-vänster, center-höger och liberala 
grupper till gemensamma krafter för att driva igenom lagstiftning i en slags storkoalition vilket än mer 
suddar ut gränserna mellan de program olika partier gått till val på.  
 
Sammantaget är det en dyster bild av demokratins villkor vi tvingas utmåla. Men till valurnan vi gå! 


