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Minnesanteckningar 
 
1 Mötets öppnande  
Mötet öppnades klockan 12:45  
 
2 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes med tillägg för övrig fråga: Institutets roll och uppdrag 
 
3 Val av justerare  
Anna Lundberg valdes att justera protokollet 
 
4 Föregående mötesprotokoll  
Noteras att styrelsen nu är formellt beslutad. 
 
Under föregående möte efterfrågades en diskussion om institutets roll och uppdrag. Detta 
behandlas vidare som övriga vid aktuellt möte.  
 
Föregående mötes protokoll godkändes. 
 
5 Pågående ärenden  
Inga ärenden togs upp 
 
6 Rapporter 
Riksdagen: Det gångna året har varit ett förlorat riksdagsår, på grund av det parlamentariska läget, 
och fällandet av regeringens budget. I och med riksmötets öppnande 15 september skriver Barbro 
Westerholm till gruppledarna i Riksdagen och presenterar Institutet, samt önskar en kontaktperson 
för framtida dialoger. Rapporteras att genus inte diskuteras i någon större utsträckning i politiken 
idag. Istället handlar mycket om migration. Samtyckeslagstiftningen kommer att behandlas, så även 
abortgränsen. Inget har nämnts om den forskningspolitiska propositionen. Rapporteras att ett 
tidigare nätverk för riksdagskvinnor, som upphörde 2006, eventuellt kommer att återupptas, och det 
skulle i så fall finnas en möjlighet för samordning mellan nätverket och Institutet. 
  
Centrum för genusforskning, KaU: Befinner sig i en nystartsfas, med flera tidigare medarbetare på 
väg ut, och nya på väg in. Wibke Straube har börjat, med en profil i transstudier. Centrat har även 



fokus på maskulinitet, mobilitet/migration och organisation. Rapporteras att Line Holt kommer att 
bli ny föreståndare för Centret, samt väljs in i Institutets styrelse. Tidskriften NORMA, med redaktion 
vid KaU har ett specialnummer på gång om Män och våld.  
 
Tema Genus, LiU: Forskningsprogrammet The Seed Box – A Mistra-Formas Environmental Humanities 
Collaboratory har sin officiella kick-off 17 - 18 sept i Linköping. Forskningsprogrammet pågår i fyra år, 
och har en total omsättning på 50 miljoner. Det omfattar forskarskola, postdocs och 
gästforskarprogram, inklusive konstnärsmedverkan. Programmet kommer även att utlysa 8 miljoner 
som är sökbara forskningsmedel. Rapporteras vidare att Genussekretariatet besökte tema Genus 
den 4/6, för ett samtal om forskningspolitik, finansiering och bibliometri. Genusforskarkonferensen 
G16 kommer att arrangeras i Linköping. Närmare planering kommer att inledas i september i 
samverkan mellan genussekretariatet och tema Genus. Rapporteras att Madina Tlostanova är 
föreslagen som professor i Postcoloinal Feminisms samt att en professur i Gender Nature Culture är i 
det närmaste tillsatt. Edyta Just anställs som biträdande lektor bland annat för att arbeta med 
forskarutbildningssamarbetet InterGender. 1 september startar Justin Makii som doktorand, inom 
Environmental Humanities-programmet, och en postdoc inom samma program är under tillsättning. 
 
Centrum för feministiska samhällsstudier, ÖU: Två nya doktorander börjar i september 2015: Amund 
Rake Hoffart och Zara Saiedzadeh. En rad gästforskare besöker inom kort: Johanna Niemi, Turku, 
Marina Hughson Blagojevic, Belgrad, Suzanne de Cheveigné, Marseille och Marine Delauney, 
Bordeaux. Rapporteras att tre refereegranskade tidskrifter, med Jeff Hearn som redaktör, har 
specialnummer på gång. Hearn lanserar sin bok Men of the World 15 september, och Sofia Strid 
publicerar två böcker, finansierad av Europeiska Kommissionen, dels om hedersrelaterat våld i 
Europa, dels om kvinnlig könsstympning inom EU. Medel för ett projekt om Gender Diversity Impact, 
där Ann-Charlott Callerstig medverkar, har beviljats medel inom Horizon 2020. 25 november hålls ett 
årligt arrangemang om våld mot kvinnor. 
  
GEXcel International Collegium: Arbete pågår med att etablera samarbeten inom kollegiet. Just nu är 
nio forskningsfält aktiva, samtliga med en stor mängd tillhörande forskningsprojekt. Rapporteras 
vidare att nästa möte i nätverket RINGS, där GEXcel haft en initiativtagande roll, organiseras i Prag 5 
och 6 november 2015. Inom GEXcel planeras ett gemensamt symposium i Karlstad 1-2 oktober till 
minne av Marie Nordberg som var co-director för GEXcel International Collegium och gick bort i 
slutet av mars 2015. Symposiet har det övergripande temat Trans/Masculinity Studies och bjuder in 
talare både från GEXcel lärosätena och utifrån från maskulinitets- och trans*studier. Inbjudan 
kommer att gå ut brett till Marie Nordbergs samarbetspartners och information publiceras på.  
 
Noteras att GEXcel aktivitetsrapport 2012-14 inte har godkänts av Institutet.  
 
Beslutas att aktivitetsrapporten för GEXcel International Collegium ska godkännas per capsulam, 
innan GEXcel Executive Board Meeting i oktober 2015. 
 
7 Diskussion 
Genusdialoger under året, ämne mm: I och med Riksmötets öppnande kommer Barbro Westerholm 
söka kontakt med personer vid Riksdagen som vill delta i Genusdialogerna. Föreslagna datum för 
nästa dialog är 27/1 och 3/2. En sondering av intresset för dialogens tema görs i samband med 
kontakt. Mötet betonar att det är viktigt att tillfället innehåller så mycket dialog som möjligt, och så 
mindre av presentation av miljöerna. Ett förslag är att hålla korta, konkreta presentationer som ger 
bra öppningar för samtal. Viktigt också att det är ett rum som stimulerar samtal, snarare än 
föreläsning. En disposition för dagen, men korta punkter sätts samman gemensamt av Institutet. 
Förslås att även bjuda in tjänstemän från berörda departement, så som utbildnings-, social-, 
socialförsäkrings-, justitie och kulturdepartementen.  



 
Forskningspropositionen: Arbetet med att påverka forskningspropositionen koordineras nu av 
Genussekretariatet. Sekretariatets underlag skickas till styrelsen. Samma underlag kan av Barbro 
Westerholm användas för vidare spridning till partierna. Rapporteras också att 
Utbildningsdepartementet har tillsatt en expertgrupp om jämställdhet i akademin. Under mötet 
påtalas också att Vetenskapsrådet slutat stödja svenskspråkiga tidskrifter, vilket äventyrar 
kunskapsöverföringen på svenska. Påtalas att det är viktigt att detta lyfts bland politiker. Sofia Strid, 
Örebro Universitet, uppdras av styrelsen att skriva ett PM på temat, som kan spridas till politiker och 
annorstädes.  
 
Underlag till riksdagspartierna i och med den allmänna motionstiden: Noteras att underlaget bör gå 
till alla partier. Ovan nämnda skrivelse från Genussekretariatet utgör underlag.  
 
8 Beslut 
Hantering av institutets protokoll – Beslutas att beslutsprotokoll från Institutets styrelsemöten ska 
anslås på Institutets hemsida. Beslutas att minnesanteckningar för internt bruk tas vid Institutets 
styrelsemöten.  
  
Doktorandrepresentant i GEXcels exekutiva styrelse – Beslutas att doktorandrepresentant utsedd 
till Institutets styrelse, även ingår som doktorandrepresentant i GEXcels exekutiva styrelse. 
 
 Arbetsfördelningen av institutets administrativa arbete – Beslutas att institutets administrativa 
arbete på årsbasis ambulerar mellan medverkande lärosäten.  Björn Pernrud uppdras att 
sammanställa en lathund för det administrativa arbetets innehåll, för att underlätta överföringen av 
det administrativa ansvaret. LiU har ansvaret 2015, därefter först det över på ÖU, och därefter på 
KaU.  
 
9 Övriga frågor 
Institutets roll och uppdrag – För att fastställa Institutets syn på sin roll och sitt uppdrag, formulerar 
de tre miljöerna, till nästa möte, visioner om GIs uppdrag och roll, både vad gäller de närmaste tre 
åren, och på lång sikt. Respektive miljö reflekterar också över möjliga framtida samarbetsparters, 
även för att engagera dialogsammanhang.  
 
10 Nästa möte – arrangeras i samband med nästa Genusdialog.  
 
11 Mötets avslutande – mötets avslutades 15:00.  
 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

……………………………………………   …………………………………………… 

Björn Pernrud    Anna Lundberg 

 

Ordförande 

 

 

 

…………………………………………… 

Barbro Westerholm  
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Beslutsprotokoll 
 
1 Mötets öppnande  
Mötet öppnades klockan 12:45  
 
2 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes med tillägg för övrig fråga: Institutets roll och uppdrag 
 
3 Val av justerare  
Anna Lundberg valdes att justera protokollet 
 
4 Föregående mötesprotokoll  
Föregående mötes protokoll godkändes. 
 
5 Pågående ärenden  
- 
 
6 Rapporter 
  
GEXcel International Collegium.  
Noteras att GEXcel aktivitetsrapport 2012-14 inte har godkänts av Institutet.  
 
Beslutas att aktivitetsrapporten för GEXcel International Collegium ska godkännas per capsulam, 
innan GEXcel Executive Board Meeting i oktober 2015. 
 
7 Diskussion 
- 
 
8 Beslut 
 Hantering av institutets protokoll – Beslutas att beslutsprotokoll från Institutets styrelsemöten ska 
anslås på Institutets hemsida. Beslutas att minnesanteckningar för internt bruk tas vid Institutets 
styrelsemöten.  
  



Doktorandrepresentant i GEXcels exekutiva styrelse – Beslutas att doktorandrepresentant utsedd till 
Institutets styrelse, även ingår som doktorandrepresentant i GEXcels exekutiva styrelse. 
 
Arbetsfördelningen av institutets administrativa arbete – Beslutas att institutets administrativa 
arbete på årsbasis ambulerar mellan medverkande lärosäten.   
 
9 Övriga frågor 
- 
 
10 Nästa möte  
- 
 
11 Mötets avslutande 
Mötets avslutades 15:00.  
 
 
Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

……………………………………………   …………………………………………… 

Björn Pernrud    Anna Lundberg 

 

Ordförande 

 

 

 

…………………………………………… 

Barbro Westerholm 


