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Georg Granér: Redaktörens ruta 

 
Välkommen! I detta nyhetsbrev får ni bland annat med protokollet från årsmötet, tipset att hålla mitten 
av November fritt, samt några ord från Gunnar Windahl. Hör gärna av dig om du vill vara den som 
skriver i denna ruta under 2015, då vi behöver en ny editor vid nyår. 
/t.georg.graner@gmail.com 
 

 

Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor 

 
Bästa vänner ledamöter, vänner, Dear Fellow Friends!  
 
Det är september, begynnande höst och snart är det val. Ute i världen råder ofred på många håll, just 
nu värst i Irak-Syrien och i östra Ukraina. Var ska detta sluta? It is September, beginning of fall, and 
soon a Swedish election. Abroad there is discord in many places, presently worst in Iraq-Syria and in 
eastern Ukraine. How shall this end?  
 
Inom Strömstad akademi planeras en intressant helg i mitten av november i Göteborg, så avvakta 
med att boka in andra aktiviteter den helgen. Jag räknar med att i nästa nyhetsbrev kunna berätta och 
bjuda in till aktiviteter för alla ledamöter, men extra mycket för styrelseledamöter och spanare i 
framtidsstudien Barnbarnens århundrade. Within Strömstad Academy an interesting weekend in the 
middle of November is planned in Göteborg, so I suggest that you await deciding other activities that 
weekend. I plan to tell more in the next Newsletter and invite to activities for all Fellows, but extra 
activities for Board members and The Future of Our Grandchildren scouts. 
 
Akademin har på sistone fått tre nya ledamöter. The Academy has lately got three new Fellows:  
Jan Lindholm blev stödjande ledamot 16 juni, became Supporting Fellow on 16 June. 
Arne Bugge Andersen, Oslo, förordnades som professor i kulturhistoria 20 augusti, was appointed 
Professor of Cultural History on 20 August. 
Ann-Louise Petersen förordnades som assisterande professor i utbildningsvetenskap 24 augusti, 
was appointed Assistant Professor in Science of Education on 24 August. 
Ni hälsas alla välkomna till akademin och till detta ert första nyhetsbrev. Värt att notera är att Jan är 
riksdagsledamot, Arne professor vid Oslo universitet och Ann-Louise lektor vid Högskolan Väst. You 
are all most welcome to the Academy and to this your first Newsletter. Worth pointing out is that Jan is 
Member of the Swedish Parliament, Arne Professor at the Norwegian University of Oslo, and Ann-
Louise Senior Lecturer att the Swedish Western University. 
 
Förresten: Ni är flera som får detta nyhetsbrev som inte är ledamöter men som finns med på 
utskickslistan eftersom vi tror att det är intressant för er att ta del av nyheter från Strömstad akademi. 
Kanske några av er skulle vara intresserade av att bli stödjande ledamöter? Ni blir det genom att 
betala in 200:- till Strömstad akademi, från Sverige plusgiro: 487542-3 eller bankgiro: 341-2913, från 
andra länder IBAN SE25 9500 0099 6034 0487 5423, BIC NDEASESS, Bank Nordea, SE-10571 



Stockholm, SWEDEN. Skicka samtidigt ett mejl till akademi@stromstad.se med namn, adress, tel och 
mobil. Stödjande ledamotskapet gäller fram t o m 31/12 2015 (varefter du kommer att anmodas betala 
en ny årsavgift). By the way: Several of you who receive this Newsletter are not Fellows, but on the 
send list since we believe yoy are interested in getting some news from Strömstad Academy. Maybe 
some of you would like to become Supporting Fellows? You become one by paying SEK 200 to 
Strömstad Academy, from within Sweden to plusgiro: 487542-3 eller bankgiro: 341-2913, and from 
other countries to IBAN SE25 9500 0099 6034 0487 5423, BIC NDEASESS, Bank Nordea, SE-10571 
Stockholm, SWEDEN. 
 
Akademiska högtiden 2015 äger rum 22-25 juni, så markera dessa datum i era kalendrar så snart ni 
skaffat nya för 2015. Eller så är ni modernare än jag och lägger in dem i era smarta telefoner? The 
Academic Festival 2015 will take place 22-25 June, so I suggest that you mark these dates in your 
calendar as soon as you have acquired new ones for 2015. Or, you might be more modern than I and 
put them into your smartphones? 
 
Sist i detta nyhetsbrev finns protokollet från årsmötet 24 juni 2014, komplett med bilagor. Särskilt 
verksamhetsplanen för i höst och för hela 2015 tror jag att ni kan finna spännande. At the end of this 
Newsletter are the Protocol from the Annual Meeting 24 June 2014, complete with attachments (but, in 
Swedish). Especially the business plan for this fall and all of 2015 ought to be exciting. 
 

 

Barnbarnens århundrade The Century of our Grandchildren 

 
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. Den 3/9 har de första sex spaningarna i version I samt de första två i 
version II lagts in. Ytterligare en är på gång. Du som vill ansluta till spanargruppen anmäler dig direkt 
till spaningsledningens sammankallande Ingrid Liljeroth, ingrid.liljeroth@comhem.se.  
 
The Century of Our Grandchildren on the Web page is presently only available to the project scouts. 
This is because their texts, when they are completed, will be published. On 3 September, the first eight 
texts have been put in the file. One more is on its way. You who want to join the scout group, contact 
Ingrid Liljeroth, ingrid.liljeroth@comhem.se.  
 
 

 

Gunnar Windahl: Prorektors funderingar 
 
Under denna varma sommar har jag av och till i skuggan svalkat av mig med funderingar över 
huvudtemat i mitt bidrag till vår antologi 'Barnbarnens århundrade' nämligen vad som händer när en 
förförisk synoptisk ideologi bryter samman inför den troendes ögon. Det är en fascinerande 
frågeställning med ibland oväntade svar. Jag vill här dela med mig lite av sommarens tankeskörd.  
 
Antag att en person tror på någonting av hela sitt hjärta. Antag att hon sedan får sig presenterat 
obestridliga och kristallklara bevis för att hennes övertygelse är felaktig: vad kommer att hända? 
Personen kommer vanligen att framträda - inte bara orubbad i sin övertygelse utan än mer övertygad 
om sanningshalten i sina övertygelser än innan. Hon kan faktiskt även uppvisa en ny brinnande nit att 
övertyga och omvända andra människor. Denna djupa insikt att en konfrontation med motstridiga 
bevis kan förstärka och skärpa övertygelsen och entusiasmen hos en sant troende har sedan 1950-
talet förklarats som en respons på den kognitiva dissonans som väcks av obekräftade starka 
övertygelser. 
 
Tesen att människor är mer rationaliserande än rationella har givit upphov till en mängd viktig litteratur 
som tyvärr allt för ofta gått ekonomer, politiker och statsvetare förbi. Betänk bara de neoliberala 
ekonomernas reaktion på finanskrisen 2007-2008. Ingen självkritik går att urskilja utan snarare en 
stärkt övertygelse om den egna ideologins förträfflighet. (För en inträngande och intelligent 
framställning av detta fenomen, se Colin Crouchs 'The strange non-death of neoliberalism'). När jag 
läste sociologi i Lund i början på 60-talet blev jag bekant med Leon Festingers 'When Prophesy Fails' - 
en fallstudie där forskarna i detalj följer händelseförloppet i en religiös grupp i mellanvästern som kallar 



sig "The Seekers" och som uppfann och utvecklade övertygelsen att de skulle räddas av flygande tefat 
på ett specifikt datum 1954, innan en stor översvämning skulle sluka Lake City (en pseudonym).  
 
Festinger dokumenterar timme för timme i detalj reaktionerna hos The Seekers allt eftersom datumet 
för deras undsättning närmar sig och passerar utan att några rymdskepp uppenbarar sig och ingen 
översvämning dränker Lake City. Först drog sig The Seekers tillbaka från pressen och försökte kasta 
skulden på journalisterna för den felaktiga profetian, men vände sedan på klacken och välkomnade 
alla möjligheter att förklara och förtydliga sin tro. En minoritet av medlemmarna lämnade gruppen, 
men som Festinger noterar var dessa ljumma, perifera medlemmar i gruppen redan före krisen. The 
Seekers ruckade i huvudsak inte på sina utmanade doktriner. Anstiftarna tenderade i stället att 
mångdubbla sina ansträngningar att värva proselyter.  
 
Jag vill avsluta med en liten solskenshistoria som lök på laxen. Den återfinns i genetikern Richard 
Lewontins bok It ain't necessarily so. "It is said that a wonder-rabbi of Chelm once saw, in a vision, the 
destruction by fire of the study house in Lublin, fifty miles away. This remarkable event greatly 
enhanced his fame as a wonderworker. Several days later a traveller from Lublin, arriving in Chelm, 
was greeted with expression of sorrow and concern, not unmixed with a certain pride, by the disciples 
of the wonder-rabbi. 'What are you talking about?' asked the traveller. 'I left Lublin three days ago and 
the study house was standing as it always has. What kind of a wonder-rabbi is that ?' 'Well, well,' one 
of the rabbi's disciples answered, 'burned or not burned, it's only a detail. The wonder is he could see 
so far.” Vi lever fortfarande i en värld av wonder-rabbis. 
_________________________________________________________________________________ 
 

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

 



 

STRÖMSTAD AKADEMI  
        
ÅRSMÖTE 2016-06-24 
  
Närvarande: Anders Gustavsson, Åsa Morberg, Lars Broman, Larry Kazmerski, Christina Heldner, 
Torsten Rönnerstrand, Bodil Jönsson, Ingegerd Tallberg Broman, Marie-Louise Wadenberg, Rune 
Wigblad, Kjell-Åke Forsgren, Ingrid Liljeroth, Märta Rosenlind, Mariana Back, Bo G Jansson, Inger 
Egermark, Gunnar Kullenberg, Eugen Ungethüm, Gouri Datta, Anders Steene, Gudmund Bergqvist, 
Bo Andersson, Maria Björkroth, Stig Svallhammar, Bodil Frisdal, Ingrid Grundén, Björn Hammarsköljd, 
Erik Eriksson, Sven Moosberg, Göran Bryntse. 
  
§ 1.  Röstlängd fastställdes och godkändes. 
  
§ 2.  Till ordförande för årsmötet valdes Sven Moosberg och till sekreterare valdes  
         Märta Rosenlind. 
  
§ 3.  Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Anders Steene och Anders  
         Gustavsson. 
  
§ 4.  Mötets utlysande godkändes. 
  
§ 5.  Dagordningen godkändes. 
  
§ 6.  (a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret; Bilaga 1 godkändes. 
        (b) Styrelsens balans- och resultaträkning för senaste räkenskapsåret 2013; Bilaga 2  
              godkändes. 
        (c) Styrelsens redogörelse för verksamheten mellan årsskiftet och årsmötet; Bilaga1 
              forts. godkändes.  
  
§ 7.   Revisiorernas berättelse för senaste verksamhets- och räkenskapsåret; Bilaga 3 
             godkändes. 
  
§ 8.   Styrelsens och rektors ansvarsfrihet för den tid revisionen avser beviljades. 
  
§ 9.   Medlemsavgift och serviceavgift för verksamhetsåret 2015: 600 kronor för 
         förordnad ledamot och 200 kronor för stödjande ledamot fastställdes.  
  
§ 10. Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret (inkl  
          2:a halvåret 2014) antogs; Bilaga 4. 
         
§ 11.  Några motioner har inte inkommit. 
          Följande tillägg till stadgarna beslutades: Stödjande ledarmöter har närvaro - men inte 
          rösträtt på årsmötet. (NOT: Styrelsen har beslutat att stödjande ledamöter listas på 
          hemsidan och de får nyhetsbrevet, men de får inte akademimejladress och de får 
          inte publicera skrifter i AAS eller FS.) 
          
§ 12. Val av styrelseledamöter verksamhetsåret 2015: 
          Ordförande: Lars Broman. Kassör: Maria Björkroth 
           Ordinarie ledamot: Mariana Back, Göran Bryntse, Bodil Frisdahl,  
           Åsa Morberg, Sven Moosberg, Aadu Ott, Märta Rosenlind, Gunnar Windahl. 
           Suppleant: Erik Eriksson, Ari Lampinen. 
           Valberedning: Ulf Berg, sammankallande, Anders Gustavsson, Ingegerd Tallberg 
           Broman.   
           Revisor: Rune Wigblad 
  
§ 13. Inga övriga frågor. Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat, som varit det 
          mest välbesökta årsmötet hitintills.            
  
 Märta Rosenlind, sekreterare. Anders Gustavsson, Anders Steene justerare. 



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  

 



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 2, Bokslut och Bilaga 3, Revisionsberättelse,  
kommer på följande 2 sidor



Strömstad Akademi – Ekonomisk redovisning 2013 
            
Bokslut upprättat 2014-02-04 av Bo Djörke, kassör   

      

 

BALANSRÄKNING   2013-01-01 2013-12-31 

 
Tillgångar 

    

 

Likvida medel på bank 
 

54 338 68 538 

 
Skulder 

    

 

Föreningskapital 
 

49 738 49 738 

  

Resultat, överskott 
 

  5 219 

 
 

Eget kapital, totalt 
 

49 738 54 957 

  Förbetalda medlemsavgifter  600 10 200 

  Övr skulder   563 

  

Avräkn konton, ledamöter 
 

4 000 2 818 

  

Eget kapital o skulder, totalt 
 

54 338 68 538 

      
 RESULTATRÄKNING   

2013-01-01 - 
2013-12-31 

Budget 
 hela 2013 

 
Intäkter 

   

  

Medlemsavgifter 
 

33 600 35 000 

  

Kommunala bidrag 
 

5 000 10 000 

  

Intäkter, totalt 
 

38 600 45 000 

 
Kostnader 

   

  

Vetenskapsfest - kostnader 
  

2 000 

  

Årsmöte/högtid - marknadsföring 
 

4 579 5 000 

  

Årsmöte/högtid -  övriga kostnader 
 

1 986 
 

  

Styrelse - resekostnader 
 

8 463 11 000 

  

Styrelse - övriga kostnader 
 

2 749 
 

  

Ekonomi & Administration 
 

2 440 4 000 

  

Bankkostnader 
 

5 
 

  

IT, Webb, Soc media 
 

4 833  

  

Verksamhet: 
  

16 000 

  o Publicering  2 885  

  o Seminarier  500    

  

Resebidrag (stipendier) 
 

3 800 8 000 

  

Övriga kostnader 
 

1 705 4 000 

  

Kostnader, totalt 
 

33 945 50 000 

  

Överskott före finansiellt 
 

4 655 -5 000 

 
Finansiellt 

   

  

Ränteintäkter 
 

564   1 000 

  

Överskott, totalt 
 

5 219 -4 000 
 





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 
(med bl a lokal anknytning). 
 
- Strömstad akademi ska verka för Strömstad är nytt arbetsområde för akademin. 
 
- Kontakterna med skolan i Strömstad aktiveras med målsättningen att gemensamt arrangera 
Vetenskapsdag(ar) i augusti 2015. 
 
- Ackreditering aktualiseras; styrelsen har utsett en arbetsgrupp (Björkroth, Broman, Morberg). 
 
- Externa anslag och sponsorer ska sökas; styrelsen har utsett en arbetsgrupp (Björkroth, Bryntse, 
Morberg). 
 
- En eventuell övergång av juridisk form, från ideell förening till stiftelse ska utredas; styrelsen har 
utsett arbetsgrupp (Björkroth, Broman, Morberg). 
 
- 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 med Rosenlind som sammankallande samt Back, Eriksson och 
Liljeroth som ledamöter håller (regional) kontakt med alla ledamöter 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. 
 
  



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 
 


