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Georg Granér: Redaktörens ruta Editor’s Corner 
 
Välkommna till ett kort nyhetsbrev med handlingarna inför årsmötet, samt några nyheter! 
Welcome to a short newsletter with documents for the annual meeting, and some news! 
/t.georg.graner@gmail.com 
 
 

Handlingar 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 och budget finns som bilagor 
sist i nyhetsbrevet. Styrelsen föreslår (preliminärt) oförändrad årsavgift för förordnade ledamöter (600:-
) samt att årsavgiften för stödjande ledamöter blir 200:-. Eftersom styrelsen sammanträder 23/6 kan 
någon ändring i dokumenten tillkomma inför årsmötet. Då presenteras också valberedningens förslag 
till styrelse och revisor för 2015. Inga motioner har inkommit. Samtliga dokument delas ut vid mötet. 
 
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. 



 
 

Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor 
 
Bästa ledamöter, vänner, Dear Fellow Friends! Välkomna Welcome till Strömstad! 
 
Det är nu för sent att anmäla sig till akademiska högtiden, men om någon i sista stund bestämmer sig 
för att komma och lyssna så går det förstås bra utan att ha anmält sig. Programmet ligger på 
hemsidan, www.stromstadakademi.se. Hela 43 ledamöter och gäster deltar och 20 anföranden finns i 
programmet (inklusive Gunnar Erikssons installationstal och Larry Kazmerskis högtidstal vid 
galamiddagen) 
 

 
 

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.  
 
Kjell-Åke Forsgren skrev debattartikeln Skolverket ger falsk bild av enig forskning i Svenska 
Dagbladet 28/5 och efter svar från skolverket en slutreplik 11/6. Länk till debatten finns på hemsidan.  
 
11 ledamöter och gäster besökte under Märta Rosenlinds ledning WHOs europakontor i 
Köpenhamn 6 juni. 
 
8 ledamöter deltog i akademilunchen 26 maj på Pitchers i Falun och pratade bl a om akademins 
strategi. 
 
Fliken Barnbarnens århundrade på hemsidan är numera bara tillgänglig för spanare i projektet 
Barnbarnens århundrade. Det är så för att under kommande månader så läggs där in spaningar som, 
när de är färdiga, ska publiceras. 
 
 

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



BILAGA 1. Verksamhetsberättelse för Strömstad akademi 2013 
Styrelsen bestod av Lars Broman som rektor, Bo Djörke som kassör, Bodil Frisdal och Gunnar 
Windahl som prorektorer, Mariana Back, Bo Djörke och Aadu Ott som ordinarie ledamöter, samt 
Georg Granér Nils G Holm och Markku Jääskeläinen som suppleanter. Sven Moosberg var ordinarie 
ledamot som kommunens representant i styrelsen. 

Vi har förordnat 14 nya ledamöter, bland dem Gunnar Eriksson som hedersprofessor. 

9 rapporter har publicerats i vår elektroniska skriftserie Acta Academiae Stromstadiensis; AAS-12 – 
AAS-20. Under våren bestod redaktionskommitté av Gunnar Windahl sammankallande, Markku 
Jääskeläinen och Sven Erik Skønberg. Under hösten verkade en interimistisk kommitté bestående av 
Gunnar Windahl, Aadu Ott och Lars Broman. Styrelsen utsåg 16/11 en ny kommitté med Stig 
Svallhammar som ordförande, Anders Gustavsson och Anders Steene som ledamöter, samt Lars 
Broman som adjungerad ledamot. Fr o m mars läggs AAS-rapporter och artiklar in i Digitala 
Vetenskapliga Arkivet DiVA genom ett samarbete med Högskolan Väst. Publiceringsregler för AAS 
beslutades av styrelsen 24/6. 

Strömstad akademis fria skriftserie inrättades 24/6; hittills har en rapport, FFS-1, publicerats i pdf-
format. 

Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats med Lars Broman som ansvarig. 

Vi har haft 3 styrelsemöten: 13/1 i Strömstad och Falun med kontakt via Google+, 24/6 i Strömstad 
och 16/11 i Göteborg. Vi har också diskuterat och beslutat i ärenden per capsulam. 

Styrelseledamoten Olev Ott avled 23/2. 

10 elektroniska nyhetbrev Aktuellt från Strömstad akademi har publicerats i pdf-format; nr 15-21 med 
Gunnar Windahl som redaktör och nr 22-24 med Georg Granér som redaktör 

Vi arrangerade ett Framtidsseminarium 7/5 i Experimentarium i Köpenhamn med Asger Høeg som 
värd. 

Representanter för Strömstad akademi (Lars Broman och Gunnar Windahl) och Strömstads 
kommunstyrelse träffades 8/5 och pratade om samarbetet de gångna 5 och de kommande 5 åren. 

Akademiska högtiden ägde rum 24-26/6 med årsmöte 24/6, presentationer 24-25/6, installation av nya 
ledamöter 25/6, samt studieresa till Østfold 26/6.  

Barnbarnens århundrade sjösattes av årsmötet 24/6 som ett tema för akademin och som en 
framtidsstudie. Styrelsen utsåg 17/11 en spaningsledning bestående av Lars Broman, Ingrid Grundén, 
Ingrid Liljeroth, Märta Rosenlind, Stig Svallhammar och Eugen Ungethüm. Tom 26/4-14 hade 35 
spanare anslutit sig till projektet. 

RESA, arbetsgruppen Renewable Energy in Strömstad Academy bildades 23/10 med Göran Bryntse 
som sammankallande. 

Kontakterna mellan styrelsen och ledamöterna upprätthålls via hemsidan, regelbundna nyhetsbrev, 
akademiska högtiden och regionala träffar, samt då och då via brev. 

Samarbetet med Högskolan Väst fortlöper. I anslutning till vårt 5-årsjubileum har vi tillsammans med 
Högskolan Väst arrangerat Symposium för vetenskaplig allmänbildning 27/9 på Högskolan Väst i 
Trollhättan. 

I samarbete med Dalarnas museum och Högskolan Dalarna har vi planerat ett högre seminarium och 
ett föredrag med Torsten Rönnerstrand i Falun 3-4/12. 

För verksamheten i övrigt under 2013 hänvisas till http://www.stromstadakademi.se/Historia.htm. 



BILAGA 2. Redogörelse för verksamheten 1/1-23/6 2014 
Styrelsen för 2014 består av Lars Broman, rektor, Maria Björkroth kassör. Mariana Back, Bodil Frisdal, 
Aadu Ott, Gunnar Windahl, Göran Bryntse, Georg Granèr, Märta Rosenlind och Stig Svallhammar 
som ordinarie ledamöter samt Erik Eriksson och Ari Lampinen som suppleanter. Sven Moosberg är 
Strömstad kommuns representant i styrelsen. 

Styrelsen sammanträdde 28/2 i Göteborg och 23/6 i Strömstad. 

Vi har förordnat 5 nya ledamöter. 

Christine Heyman är kanslichef på deltid och på kommunens bekostnad sedan 14 mars. 

7 rapporter har publicerats i Acta Academiae Stromstadiensis i pdf-format, AAS-21 – 27; bland dem 
antologin Vår bättre framtid med Gunnar Windahl, Aadu Ott och Lars Broman som redaktörer. Ernst 
van Groningen utsågs till ny redaktionskommittéledamot av styrelsen 28/2. 

Nyhetsbrevet Aktuellt från Strömstad akademi nr 2014-01 – 06 har publicerats i pdf-format med Georg 
Granér som redaktör. 

Kontakt har tagits med Strömstads stadsbibliotek med två målsättningar: att akademins skrifter ska 
finnas i pappersformat på biblioteket och att de ska bli tillgängliga för fjärrlån genom att biblioteket 
registrerar dem i Libris. 

Strategimöte ägde rum i Strömstad 25 april med 18 ledamöter närvarande.  

Barnbarnens århundrades spanare diskuterade i Strömstad arbetet med framtidsstudien 26-27 april. 
19 spanare deltog. 

Akademisk högtid har planerats till 23-25/6 med årsmöte 24/6. 

För verksamheten i övrigt hänvisas till http://www.stromstadakademi.se och 
http://www.stromstadakademi.se/Historia.htm  





BILAGA 4. Verksamhetsplan för andra halvåret 2014 och för 2015  
1. Utveckling av akademins strategi och målsättning 
 
- Akademins tema och projekt Barnbarnens århundrade drivs vidare och inkluderar en bok med 
spaningar under 2015 och en konferens i (förslagsvis) Strömstad (gärna arrangerad i samarbete med 
Högskolan Väst och Høgskolen i Østfold)  under våren 2015. Fortsättning planeras med t ex en 
vandringsutställning. 
 
- Akademins tema och arbetsgrupp RESA, Renewable Energy in Strömstad Academy, ska utvecklas. 
 
x- Om strategidiskussionen 23/6 lett fram till något nytt tema, t ex om klimat och politik, kan detta bli ett 
nytt arbetsområde för akademin. 
 
- Kontakterna med skolan i Strömstad aktiveras med målsättningen att gemensamt arrangera 
Vetenskapsdag(ar) i augusti 2015. 
 
- Ackreditering aktualiseras; styrelsen utser arbetsgrupp. 
 
- Externa anslag ska sökas; styrelsen utser arbetsgrupp. 
 
- En eventuell övergång av juridisk form, från ideell förening till stiftelse bör utredas; styrelsen utser 
arbetsgrupp. 
 
- Samarbetet med Högskolan Väst fördjupas. Vi vill också utveckla samarbete med Høgskolan i 
Østfold och forskningscentret i Vestfold. Samarbetsavtal med universitet, forskningsinstitut och andra 
bildningsorganisationer uppmuntras när dessa innehåller konkreta projekt; styrelsen handlägger och 
beslutar. Hit hör Moscow Pedagogical University, Högskolan Väst och Karazin Kharkiv National 
University. 
 
 
2. Akademins publikationer och närvaro på nätet 
 
- En ny antologi ges ut elektroniskt under 2015. 
 
- Skriftserien Acta Academiae Stromstadiensis utvecklas. Redaktionskommittén utsedd av styrelsen 
ansvarar för serien. Riktlinjer för publicering har beslutats av styrelsen. Skrifter läggs in på DiVA i 
samarbete med Högskolan Väst. Möjligheten att upprätta ett samarbetsavtal med ett förlag för 
publicering i bokform av ett urval av skrifterna ska undersökas. 
 
- Strömstad akademis fria skriftserie, som är exklusivt tillgänglig för ledamöter och som inte är referee-
granskad ges ut elektroniskt och får ISBN-nummer (handläggare websidesansvarige) enligt beslut av 
styrelsen 24/6-13. 
 
- Samarbetet med Strömstads stadsbibliotek utvecklas. 
 
- Elektroniska nyhetsbrevet Aktuellt från Strömstad akademi utkommer ca 1 gång per månad. 
Redaktör utses av styrelsen. 
 
- Vår närvaro på webben vidareutvecklas med websidan, sociala medier, Skype och Wikipedia. 
 
 
3. Sammankomster med och service till ledamöter 
 
- Akademisk högtid hålls 22-25/6 2015. 
 
- Högre seminarier arrangeras i samarbete med högskolor/universitet och science centers/museer. 
 



- Regionala akademilunchmöten arrangeras på några håll (Falun, Göteborg, Lund, Stockholm, 
Strömstad, Uppsala) då och då. Rektor eller prorektor inbjuds till dessa möten och ersätts med 
resekostnader upp till 5000:- per år. 
 
x- Christine Heyman är akademins kanslichef under perioden, direkt underställd rektor. 
 
- Utnyttjandet av akademins kontor och bibliotek i stadshuset intensifieras; övernattning ska helst åter 
kunna ske; ansvarig Christine Heyman. 
 
- Klara regler för vad som gäller när ledamöter söker FoU-medel tas fram och beslutas av styrelsen 
23/6 (dvs före årsmötet). 
 
- En medlemskontaktgrupp tillsätts som håller tel-kontakt med alla ledamöter 1 gg per år samt med 
reguljär post 1 gg per år (brevet från kassören). 
 
- Kassören skickar brev till samtliga ledamöter i dec 2014. 
 
- Resebidrag för ledamöters deltagande i möten kan beviljas också i fortsättningen på delegation av 
rektor upp till max 1000:- per ansökan; sammanlagt högst 5000:- (om inte extern finansiering erhållits). 
 
 
4. Styrelsens eget arbete 
 
- Mellan årsmötena är styrelsen akademins högsta beslutande organ. Styrelsen kan delegera olika 
beslut till rektor eller utsedd arbetsgrupp. 
 
- Rektor och någon från styrelsen har årlig kontakt med Strömstads KS-AU. 
 
- Styrelsen träffas i november 2014, i februari 2015, 22/6-15 och i oktober/november 2015 samt 
dessemellan som per capsulam-möten och Skype-möten. 
 
- Styrelsen har beslutat om riktlinjer för ersättning för resor och uppehälle i samband med 
styrelsemöten: Billigaste resa och övernattning i samband med höst- och vårmötena. 



BILAGA 5. Budget för Strömstad akademi 
 

Budget Resultat Budget 
hela 2014 140101- hela 2015 
  140531 

Intäkter 

Medlemsavgifter 39000 39300 42000 

Kommunala bidrag 10000 10000 15000 

Gåvor  0   4698   5000 

Övriga intäkter (sökta medel) 0  25000 

Intäkter totalt  49000 53998 87000 

 

Kostnader 

Vetenskapsdagar   5000    5000 

Årsmöte/akademisk högtid 10000  10000 

Kostnader, styrelsens arbete 11000  15000 

Ekonomi, administration   4000  10000 

Resebidrag    5000    5000 

Publicering av rapporter   5000  10000 

Barnbarnens århundrade   5000  10000 

RESA      5000 

Nätverksbyggande   5000    5000 

Övriga kostnader   4000  10000 

Löpande kostnader, totalt 54000 25833 85000 

Ränteintäkter    1000    1000 

 

Underskott    4000    1000 

 

Extraordinära kostnader 

 Workshop 20000  

 

Totalt underskott 24000    1000 

 


