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Georg Granér: Redaktörens ruta 
 
Välkommen till ett fullmatat nyhetsbrev! Först ut är vår rektor med nyheter i allmänhet och om 
barnbarnens århundrade i synnerhet. Därefter rapporterar Ari Lampinen om möjligheten att tanka med 
enbart förnyelsebart bränsle. Vår prorektor Bodil Frisdal tar upp ämnet pengar och akademins 
utveckling. Aadu Ott skriver och tipsar om en doktorsavhandling på ämnet pedagogik, en god idé 
tycker redaktören; har du varit på någon disputation som är värd att lyftas fram? Sist kommer 
anteckningar från redaktionen på AAS's möte i Uppsala. Viktigt för er som vill skriva något lite längre, 
vill ni skriva något kortare skickar ni det till mig!  
 
In English you will find news from our Vice Chancellor, a report from Ari Lampinen on renewable fuels 
and summary of a thesis titled Tracking Mathematical Giftedness in an Egalitarian Context by Aadu 
Ott. 
 
Till sist önskar jag er alla en god jul och ett gott nytt år med tipset att lyssna på vår hedersprofessor 
Bodil Jönsson på nyårsafton kl 13:00 i P1!  /t.georg.graner@gmail.com. 
 
 
 

Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor 
 
Bästa ledamöter, vänner, Dear Fellow Friends! 
 
Som tidigare i höst har också den senaste månaden varit en aktiv akademimånad; senaste nytt hittar 
du i korthet alltid högt på hemsidan.  
As earlier during the fall, also the latest month has been an active Academy month; you always find 
the latest news in short high up on our web page. 
 
2 nya ledamöter 2 New Fellows 
 
Styrelsen för Strömstad akademi förordnade 9 december två nya ledamöter, vilka hälsas mycket 
välkomna i akademin; hoppas att ni finner det intressant att vara ledamöter. Den 24 juni 2014 kommer 
ni att installeras vid en högtidlig ceremoni i Strömstads stadshus. Här är de nya ledamöterna: 
The board of Strömstad Academy appointed two new fellows on 9 December:  
     Bo G Jansson, Falun, professor i litteraturvetenskap, Professor of Comparative Literature 
     Irene Gilsenan Nordin, Falun, professor i engelska, Professor of English 
Jag vet att ni båda rekommenderats ansöka om förordnande av tidigare ledamöter, så nog är det så 
att personliga kontakter spelar roll. Kanske några av er som redan är ledamöter känner någon som ni 
gärna vill ha med i akademin? Föreslå gärna hen att ansöka om förordnande! 
Present Fellows are encouraged to invite colleagues and friends to apply for appointment. 
 
 



Ny skrift New Report 
 
I december har en ny skrift publicerats i en av våra elektroniska skriftserier, Acta Academiae 
Stromstadiensis: 
In December, a new Acta Academia Stromstadiensis report has been published: 
AAS-20, Eugen Ungethüm, Den blå planetens atmosfärelektriska system, 19 s. 
 
De fyra AAS-skrifter som publicerats tidigare i höst (AAS-16 – 19) har nu genom Högskolan Västs 
försorg lagts in i Digitala Vetenskapliga Arkivet DiVA (liksom alla tidigare nr). Skrifter på engelska inom 
ämnesområdet förnybar energi läggs numera in i ETDE World Energy Base (ETDEWEB) genom Ari 
Lampinens försorg. All previous AAS Reports are available in DiVA, and also all Renewable Energy 
AAS Reports in English in ETDEWB. 
 
Nya manuskript både från er och andra ledamöter är mycket välkomnas och mejlas lämpligen som 
doc- eller pdf-fil till stig.svallhammar@telia.com. Stig är ordförande i redaktionskommittén för AAS. 
Övriga ledamöter i kommittén är Anders Gustavsson, Anders Steene och Ernst van Groningen.  
     Du som stället vill publicera dig i Strömstad akademis fria skriftserie är välkommen att mejla det till 
mig, lars.broman@stromstadakademi.se. 
Manuscripts for publication in AAS are welcome to stig.svallhammar@telia.com, and manuscripts for 
publication in Strömstad Academy Free Report Series to lars.broman@stromstadakademi.se. 
 
Styrelsemötet 16/11; sammanfattning av beslut 
The Academy Board Meeting 16 November; decisions in short 
 
     Ekonomi: Arbetsgrupperna Barnbarnens århundrade och RESA får vardera ett såddbidrag på 
5000:-. Barnbarnens århundrade får använda 20 000:- till workshop i april. 
     Projektgruppen RESA – Renewable Energy in Strömstad Academy – inrättades med Göran 
Bryntse som sammankallande. 
     En styrgrupp (spaningsledning) för projektgruppen Barnbarnens århundrade utsågs, bestående av 
Lars Broman (sammankallande), Ingrid Grundén, Ingrid Liljeroth, Märta Rosenlind, Stig Svallhammar 
och Eugen Ungethüm. 
     En redaktionskommitté för Acta Academiae Stromstadiensis utsågs, bestående av Stig 
Svallhammar (sammankallande), Anders Gustavsson och Anders Steene, samt Lars Broman som 
adjungerad; kommittén har sedermera kompletterats med Ernst van Groningen. 
     Georg Granér utsågs som redaktör för nyhetsbrevet Aktuellt från Strömstad akademi. 
     Lars Broman och Gunnar Windahl ska presentera akademin för Strömstads kommunfullmäktige, 
prel. 27/2-14. 
     Sven Moosberg ska verka för en kanslisttjänst 2h/v under 2014 på Strömstad kommuns bekostnad. 
     Akademimejladresser som ej används ska avvecklas, men styrelseledamöter ska använda sådan 
för officiella mejl. 
     Brev ska skickas ut till ledamöterna till jul. 
     Lunchmöten anordnas då och då i Falun (värd Erik Eriksson), Göteborg (Aadu Ott utser värd), 
Lund (värd Märta Rosenlind) och Stockholm (värd Mariana Back). 
     Gunnar Windahl utsågs till ny prorektor vid sidan av Bodil Frisdal; flera arbetsuppgifter för dessa 
diskuterades. En beredningsgrupp inom styrelsen utsågs bestående av rektor, prorektorerna och Aadu 
Ott. 
     Lars Broman och Göran Bryntse utsågs att ansvara för samarbetet med Högskolan Väst och med 
nya institutioner. 
     Akademiska högtiden 2014 äger rum 23-25/6 med styrelsemöte 23/6 FM och årsmöte 24/6 FM. 
Sven Moosberg och Gunnar Windal ansvarar för arrangemang i anslutning till högtiden. 
     Economy: The Century of our Grandchildren and RESA get each SEK 5000:- in seed money. The 
Century of our Grandchildren may use SEK 20 000:- for a workshop in April’14. 
     RESA – Renewable Energy in Strömstad Academy – was established with Göran Bryntse as chair. 
     A Steering Group - Reconnaisance Line – for The Century of our Grandchildren was chosen, 
consisting of Lars Broman (chair), Ingrid Grundén, Ingrid Liljeroth, Märta Rosenlind, Stig Svallhammar, 
and Eugen Ungethüm. 
     An Editorial Staff for Acta Academiae Stromstadiensis was chosen, consisting of Stig Svallhammar 
(chair), Anders Gustavsson, and Anders Steene, and with Lars Broman adjunct; the Staff has since 
been complemented with Ernst van Groningen. 



     Georg Granér was chosen as Editor for the newsletter Aktuellt från Strömstad akademi (Current 
from Strömstad Academy). 
     Lars Broman and Gunnar Windahl shall present the Academy for Strömstad City Council, prel. 27 
February 2014. 
     Sven Moosberg shall promote Strömstad community to pay for an Academy Clerk 2 h/week during 
2014. 
     Academy email addresses not in use shall be liquidated, but Board members shall use such 
addresses for official uses. 
     Letters shall be sent to all Academy Fellows before Yule. 
     Lunch meetings shall be arranged now and then in Falun (host Wrik Wriksson), Göteborg (Aadu Ott 
appoints a host), Lund (host Märta Rosenlind), and Stockholm (host Mariana Back). 
     Gunnar Windahl was chosen as new Prorector besides Bodil Frisdal; several prorector tasks were 
discussed. A Preparation Group within the Board was chosen, consisting of the Vice Chancellor, the 
Prorectors, and Aadu Ott. 
     Lars Broman and Göran Bryntse were chosen as responsible for collaboration with University West 
and with new institutions. 
     The Academic Festival 2014 will take place 23-25 June with a Board Meeting on 23 June before 
noon and an Annual Meeting on 24 June before noon. Sven Moosberg and Gunnar Windahl are 
responsible for arangements in connection with the Festival. 
 
Akademins hemsida The Strömstad academy Web Page 
 
Hemsidan har under hösten ändrat utseende och den förnyas ofta, så ledamöter uppmuntras besöka 
den då och då för att få aktuella nyheter mellan nyhetsbreven. Kanske t o m läge att ha den som din 
webläsares ingångssida? – jag har det. Hemsidan är hyfsat välbesökt, den besöks i genomsnitt ca 100 
ggr per dag och ett 30-tal unika besökare (sökmotorer ej inräknade).  
Our Web Page has changed layout during the fall and is frequently updated, so Fellows are 
encouraged to visit it once in a while for actual news between the Newsletters. May I even recommend 
you to make www.stromstadakademi.se your web browser’s entry page? – I have it as such. The Web 
Page is on an average visited about a 100 times daily by approx. 30 unique visitors (search motors not 
counted).  
 
 
 

Lars Broman: 
Barnbarnens århundrade The Century of our Grandchildren 
 
Projektgruppen – spanarna – är nu närmare 30, som kommer att skriva varsin spaning för tiden fram 
till år 2100. Deras åtagande är att författa en rubrik för sin utvalda spaning före slutet av 2013, att 
skriva en synopsis före 31 januari 2014, att skriva en preliminär version av sin spaning till april och 
presentera den vid en workshop 26-27 april när spaningarna diskuteras, samt att ha en färdigskriven 
spaning under hösten 2014. Idén är att arrangera en större konferens under vintern 2014/15 och att 
publicera en bok i anslutning till konferensen. 
 
Nya spanare är fortfarande välkomna och ombeds kontakta Lars Broman. Alla spanare får snart och 
sedan då och då information om hur projektet fortskrider. Barnbarnens århundrade har en egen 
hemsida under egen flik på akademins hemsida. 
 
The project group – the Scouts – are now close to 30, who will write reconnaissances for the time until 
year 2100. Their responsibility is to produce a title for their chosen reconnaissance by the end of 2013, 
to write an extended abstract by 31 January, to write a provisional reconnaissance by April 2014 and 
present it at a workshop 26-27 April when the reconnaissances are discussed, and to have a final 
reconnaissance written during the fall of 2014. Provisional plans are to arrange a major Conference 
during the winter 2014/15 and to publish a book (Proceedings) in connection with the conference. 
 
New Scouts are still welcome to join by contacting Lars Broman. All Scouts will soon a then from time 
to time get information about the progress of the project. The Century of our Grandchildren has an 
own homepage, tagged at the Academy web page. 
 



Ari Lampinen:  
Status of Renewable Energy Filling Stations in Finland 
 
In Finland there are many stations, where biofuels or electricity can be bought for vehicle use. 
However, in almost all of them only blends of renewable and fossil energy are sold. Environmentally 
conscious consumer do not want such blends. Just like buying 100 % renewable electricity for homes,  
they require 100 % renewable energy for their vehicles. 
 
Currently there are 20 public filling stations, where 100 % renewable energy can be bought. All of 
them are biogas stations selling CBG100 (100 % Compressed BioGas). 
 
Map of the Finnish renewable energy filling stations was published on Friday, 29 November and is 
available at https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zDYO6uW0-sIE.klgSa9MoWUuY. 
 
The source of fuel is mentioned at each station. All of them sell biowaste based fuel. Toilet waste is 
the main resource. 
 
Press releases: 
-in English: 
http://www.biokaasuyhdistys.net/index.php?option=com_content&view=article&id=142:finnish-biogas-
filling-station-map-published&catid=83:mainpageenglish&Itemid=111. 
- in Finnish: 
http://www.biokaasuyhdistys.net/index.php?option=com_content&view=article&id=141:suomen-
biokaasutankkausverkoston-kartta-julkaistu&catid=3:ajankohtaiset&Itemid=56. 
 
 

Bodil Frisdal: Från Er prorektor 
The best Things in life are free! Eller…? 
 
Jo, det stämmer, men det finns undantag. Detta gäller utvecklingen av Strömstad Akademi. Det finns 
endast en mycket begränsad summa pengar till allt från att ordna akademisk högtid, vetenskapsdagar 
och mycket annat. Vi har många idéer såsom att knyta unga studenter (till exempel ”grön student”) till 
akademin och utbyta erfarenheter och åsikter, hålla kurser, handleda och så vidare. Listan kan göras 
hur lång som helst. 
 
Strömstad Akademi har utvecklats snabbt på bara fem år. Många visioner och önskningar kvarstår 
dock att förverkliga, men utan en budget, som möjliggör detta, går det tyvärr inte. 
Styrelsen arbetar ideellt och får ingen ersättning. Några champagneluncher i Cannes blir det således 
inte tal om. En pizza och ett glas vatten (ur egen plånbok) var menyn på vårt senaste styrelsemöte i 
Göteborg.  
 
Strömstad Akademi har fördelen att disponera Strömstad stadshus. Borgmästare Sven Moosberg i 
Strömstad är en av initiativtagarna härtill. Det behövs emellertid hjälp från alla som tror på Akademin. 
Styrelsen har sökt stipendier och fonder, men ännu utan större framgång. 
 
Bäst hade varit om någon privatperson, stiftelse eller varför inte Allmänna arvsfonden eller Staten 
kunde bli intresserad och förstå potentialen i Strömstad Akademi. 
 
Belöning 
De som på detta sätt bidrar kunde förslagsvis få sitt namn skrivet på väggen i Fars sal i Stadshuset. 
Kanske någon som på detta sätt vill göra en gärning för kommande generationer i projektet 
”Barnbarnens århundrade”. Detta är ett projekt som riktar sig mot framtiden där akademins samlade 
kunskaper och erfarenheter är tänkt att bidraga till en bättre framtida värld.  
 
Sammanfattning 
Har Du /idéer och råd kring hur vi ska kunna få fram ett ekonomiskt underlag för att fortsätta att 
utveckla Strömstad Akademis verksamhet, är Du mycket välkommen!  
God Jul och inte minst: ett riktigt Gott Nytt År! 



Aadu Ott: The Enigmatic Nature of giftedness. Some challenging 
general models. 
 
On 22 November 2013, Linda Mattsson defended her PhD thesis. Titled “Tracking Mathematical 
Giftedness in an Egalitarian Context.” Some short excerpts are of interest. 
This thesis consists of five papers and a summary: P1. Mattsson, L. & Bengmark, S. (2011). “On track 
to gifted education in Sweden.” P2. Mattsson, L. (2010). “Head teachers´ conception of gifted students 
in mathematics in Swedish upper secondary schools.” P3. Mattsson, L. “Conceptions of mathematical 
giftedness according to head teachers´ at gifted programs in Swedish upper secondary school.” P4. 
Mattsson, L. “Requirements for mathematically founded reasoning in the identification of mathematical 
giftedness in Sweden.”  P5. Mattsson, L. (2012). “Demographics of self-selected participants in 
mathematical tracts in Swedish upper secondary school.”  
 
This thesis is of interest for teachers who have experienced interaction with gifted students. I fully 
appreciate the enrichment of traditional pedagogical theories that the thesis implies. To some extend 
the content may be regarded as controversial – which is a mark of good research. The thesis draws 
attention to knowledge of giftedness as an analytical tool which, for example, could be applicable on a 
study of factors leading to successful scientific careers by young scientists as described in the 
anthology Christer Nordlund (Ed.): “Vägar till vetenskap. Sveriges unga akademi om att bli forskare.”  
The first paper gives the aim of the thesis and discusses the problem of stimulating gifted students in 
an egalitarian school culture. Even the gifted students need stimulating and challenging tasks to 
perform, in order to develop their full potential. The research questions are: “How do head teachers in 
upper secondary school characterize mathematical giftedness?” ; “How is mathematical giftedness 
detected by head teachers in upper secondary school?” ; “What is the representation of different 
student groups in gifted educational practices in mathematics in the Swedish upper secondary 
school?” 
 
In research in gifted education there is however no consensus about the concept giftedness. This text 
is not aimed to describe the full content of the thesis but just focus on some aspects of giftedness 
which will enrich teachers´ insight into the need to stimulate gifted students. 
In order to allow for quality aspects for identification of gifted individuals, cognitive models of 
giftedness have been developed. Sternberg (2005) presented a theory for successful intelligence and 
defined giftedness as “the ability to achieve one´s goals in life, given one´s sociocultural context by 
capitalizing on strengths and correcting or compensating for weaknesses in order to adapt to shape, 
and select environments through a combination of analytic, creative, practical abilities.” These abilities 
are evolvable. In a later model of giftedness (WICS), Sternberg argues that wisdom, intelligence and 
creativity are synthetizised, widom plays however a prominent role. 
 
The influence of non-cognitive aspects on the realization of  giftedness is accounted for in 
achievement oriented models which make a distinction between potential for giftedness and realized 
giftedness. Renzulli (2005) has created a three ring model comprising of “Above average ability”, 
“Creativity” and “Task commitment”. He also proposed two types of giftedness “schoolhouse 
giftedness” and “creative – productive giftedness”. The first group of students are characterized by 
being high performers in class. Student in the second group are characterized by the content in the 
three ring model. During recent years Renzulli has expanded his conceptions of giftedness to include 
non-cognitive traits as “optimism, courage, romance with a discipline, sensitivity to human concerns, 
physical/mental energy and vision/sense of destiny” to promote social capital. In the works of 
Sternberg and Renzulli the gifted individuals can be seen as acting on the environment. Other models 
recognize the environment acting on the gifted individuals.  
 
In order to attend to the importance of the individual´s social interaction in the emergence and 
development of gifted behavior, the three-ring conception of giftedness was modified by Mönks (2005) 
to a multifactor model recognizing both personality and environmental aspects of giftedness. The most 
important environmental factors were identified as family, school and peer-group. The personal traits 
are: outstanding/exceptional abilities, creativity and motivation. This model has also been extended to 
comprise: risk taking, future time perspective, anticipation, planning and emotional factors. 
 
From a systematic perspective there is a need to attend to the influences of different systems of 
society, such as the economic situation, political orientation and culturally dominant values and beliefs 
in order to understand who will be considered as gifted. Tannenbaum (2003) proposes that giftedness 



has five psychological and social elements: Superior general intellect; distinctive special abilities; non-
intellective requisites as interpersonal skills, motivation, perseverance; environmental support and 
chance (good luck with genes and family background). 
 
Ziegler (2009) equates giftedness with exceptional performance in specific domains. In order to 
become an expert individuals have to practice deliberately for about 10 000 intensive hours. 
Subotnic et al (2012) conclude that giftedness is domain specific, developmental and that biological, 
cognitive, psychological and pedagogical factors influence the realization of giftedness: “Both the 
cognitive and psychosocial variables are malleable and need to be deliberately cultivated.”  The 
factors found to contribute to giftedness were general as well as domain-specific ability, creativity, 
motivation, personality, interest, passion, opportunity, chance, parents, and emotional trauma. Getting 
and taking the opportunity to nurture giftedness is vital for the realization thereof.  
 
Bloom (1985) points out: “No matter what the initial characteristics for giftedness in individuals, unless 
there is a long and intensive process of encouragement, nurturing, education, and training, the 
individual will not attain extreme levels of capability in these particular fields.” Thus getting the support 
and opportunity to develop is crucial in the realization of giftedness. This underlines the importance of 
educational practices such as, for example gifted programs, in order to allow for talent development. 
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My hope is that these short excerpts from this important thesis will stimulate an interest in the field of 
gifted education and also to present in the “Nyhetsbrev from Strömstad akademi” excerpts from other 
interesting and challenging scientific papers which might be of interest to our members. I will also 
acknowledge my gratitude to Samuel Bengmark and Linda Mattsson for enriching my insight in 
pedagogics: “I wanted to portray a lion but it became a cat.”     Ad Fontes! 
 
Göteborg 27 Nov. 2013 /Aadu Ott  



Stig Svallhammar: Från AAS-kommittén 
 
MINNESANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED REDAKTIONSKOMMITTÉN FÖR 
ACTA ACADEMIAE STROMSTADIENSIS (AAS) 
 
Tid:                Fredagen den 22 november 2013, kl 13.00-16.30, cirka 
Plats:             Ofvandahls Conditori, Uppsala. 
Närvarande:  Lars Broman, Anders Gustavsson, Anders Steene och Stig Svallhammar. 
 
 

1) Stig hade, som sammankallande i den nya kommittén, kallat till ett första redaktionsmöte i 
Uppsala. 

 
2) Lars redogjorde för den tidigare kommitténs arbete liksom i allmänhet vad som diskuterats 

respektive fastställts beträffande akademins publiceringsverksamhet. 
 

3) Konstaterades att kommitténs ledamöter utsetts vid akademins senaste styrelsemöte. Anders, 
Anders och Stig är ordinarie ledamöter, men kommittén kommer enligt styrelsens beslut 
förstärkas med en naturvetare. Lars fyller denna funktion tills vidare och kvarstår som 
adjungerad medlem av redaktionskommitté när ytterligare en ordinarie ledamot utsetts av 
styrelsen. Lars fick i uppdrag att försöka värva en lämplig naturvetare inom akademin. 
Kommittén kan själv adjungera andra personer att delta i arbetet, exempelvis vid behov av 
särskild kompetens. Stig fungerar som sammankallande i kommittén.  

 
      Nuvarande ledamöters kompetensområden: 

 
Anders G:  humaniora 
Anders S:   beteendevetenskap, samhällsvetenskap 
Lars B:       naturvetenskap 
Stig S:        samhällsvetenskap 

 
4) Diskuterades riktlinjer för publicering av arbeten i AAS. Som allmänna riktlinjer gäller det 

regelverk som antogs av styrelsen den 24 juni 2013. Konstaterades att det är angeläget att 
akademins publikationer finns sökbara i DIVA och att uppsatser inom energiområdet 
registreras i ETDEWEB. Våra publikationer finns ännu inte med i LIBRIS och det är, enligt 
bibliotekarien Elisabeth Näverå, tveksamt om Högskolan i Väst kan åta sig registreringen. 
Kanske kan gymnasiebiblioteket i Strömstad hjälpa oss? Anders G tar kontakt och försöker 
hitta en lösning på problemet. 

 
5) Konstaterades att Eugens manus granskas av Lars och kommer, när det antas, att bli nummer 

20 i skriftserien AAS. Publicering sker på nätet via akademins hemsida. Lars fortsätter att 
sköta redigeringsarbetet tills vidare. Lars har också tillgång till ISBN-numren. AAS-artiklar 
skall, för att kunna godkännas, vara försedda med abstract, nyckelord, innehållsförteckning 
och referenser, det senare efter författarens eget val. 

 
6) Diskuterades tillvägagångssättet när en författare önskar publicera ett arbete i någon av 

Strömstad akademis skriftserier. Publicering av skrift/artikel i akademins serier står öppen för 
alla ledamöter. Det finns två publiceringsnivåer: 1) publicering som allmän skrift/artikel och 2) 
publicering som skrift/artikel i AAS. Författaren föreslår själv vilken kategori som han/hon 
önskar publicera sig i. Saknas sådana önskemål faller manuskriptet under kategori 1) och 
därmed utanför AAS-redaktionens bedömning. 

 
7) Beslutades anta rutinen att AAS-manuskript skickas till Stig, som tillsammans med 

kommitténs övriga ledamöter avgör vem som utför granskningen. Granskningen, som normalt 
utförs av en av ledamöterna, skall omfatta en allmän bedömning av manuskriptets lämplighet 
för publicering. Det är således inte fråga om en referee-granskning. Redaktionens uppgift är 
främst att stoppa ren ovetenskaplighet, men samtidigt lämna ”högt till tak” vid bedömningen – 
hellre fria än fälla. Strömstad akademis roll som ”fri akademi” borde möjligen vara att släppa 
fram och ge luft åt även sådana spörsmål och tankar, som inte ligger inom respektive 
ämnesområdes mer etablerade frågor och ståndpunkter. Detta var i alla fall den tillträdande 



kommitténs mening. Populärvetenskapliga och översiktliga artiklar, som kan antas nå en 
större läsekrets, välkomnas särskilt. Än så länge förutsätter vi att publicering sker via nätet, 
men vi kan givetvis tänka oss att även ge ut tryckta alster framöver. Stig talar med sina 
förlagskontakter. 

 
8) Diskuterades den praktiska arbetsfördelningen den närmaste tiden, exempelvis 

granskningsuppdragen. Vi tog också upp frågan om hur Strömstad akademi och våra 
publikationer skall kunna torgföras framöver. Stig åtog sig att sondera med sina kontakter hur 
vi bäst når kulturrecensenter/-skribenter i rikspressen. Vi bör upprätta en namnlista över 
tänkbara mottagare av våra skrifter. 

 
Vi överväger att ge ut pressreleaser framöver när vi gör något särskilt inom akademin eller 
publicerar något nytt av mer allmänt intresse. Anders G tar fram ett förslag till e-postlista. Lars 
åtog sig att tala med Falu-pressen inför Torsten Rönnerstrands besök i Dalarna. 
 

9) Beslutades att redaktionskommittén har som mål att sammanträffa minst en gång per termin. 
Logistiskt sett är Uppsala en bra mötesplats utifrån redaktionsledamöternas hemvist och 
rörelseschema. Mellan mötena föreslås telefonmöten alternativt annan kontakt via etern. 
Nästa redaktionsmöte föreslogs äga rum i Uppsala någon gång i mars 2014. Stig 
sammankallar. 

 
 

 
 


