
 

 
Protokoll FSMK:s styrelsemöte – onsdag 24 augusti 2022 kl. 13.00 - 13.50 

Zoom: https://miun-
se.zoom.us/j/66873315668?pwd=Qm9JR0oxUVloaGl5c1krdDNxWmF3UT09&from=addon 

 
 

 
 

Närvarande:  
Ordinarie ledamöter: Göran Bolin (ordf.), Solange Hamrin (sekr.), Torbjörn Rolandsson, 
Kristina Jerner Widestedt, Mattias Färdigh, Marja Åkerström, Emil Stjernholm, Sofia 
Johansson 
 
Frånvarande:  
Johan Lindell, Otto Hedenmo, Carina Tenor, Kristina Stenström, Kristoffer Holt 
 

 
1. Mötets öppnande 

 
2. Emil Stjernholm utses som justerare till protokollet 

 
3. Dagordningen fastställs med två nya punkter som läggs till  

- Informationspunkt om ekonomifrågor (kassör) 
- En ny punkt (9) om stipendieansökan (ordförande) 

 
4. Föregående protokoll läggs till handlingarna med reservationen att i punkt 6, VM3, 

nämndes ”Bästa avhandling 2022/2923”. Det menas 2022–2023 och inget annat. Se 
nedan korrekt text: 
 
”Avhandlingspriset för Bästa avhandling 2022/2023 som delas ut i samband med 
FSMK-dagen i Bergen (VM3). Ledamöterna har diskuterat utlysningsprocessen och 
bedömningskriterierna. En av punkterna är tillsättning av kommitté som ska läsa och 
bedöma avhandlingarna.” 
 



5. Information om förenings ekonomi  
Kassören Torbjörn Rolandsson informerar att FSMK har just nu 275 191,68 kronor på 
kontot. Dessutom har föreningen fått en ny medlem sedan förra mötet, vilket innebär att 
vi har 253 medlemmar i föreningen. 

 

6. Ledamöterna bekräftade per capsulam-beslut om valet av kommunikatören från 4 juli. 
Ledamöterna svarade JA till Mathias Färdighs position. Mathias Färdigh ersätter 
Kristina Stenström. 

 
7. Utlysningen av det pedagogiska priset (se förslag utlysningstext nedan)  

Texten om utlysningen har arbetats fram av Göran Bolin och Kristina Jerner 
Widestedt och skickades tillsammans med kallelse till styrelsens medlemmar. Carina 
Tenor (ej närvarande på detta möte) skickade kommentarer via mejl. Detta har särskilt 
lyfts under mötet: 

- Självnominering 
- Gruppnominering 

Bedömningskriterier arbetas av bedömningsgruppen.  Annonsen ska skickas ut via 
FSMK:s lista så snart som möjligt. Ansökan skickas till Solange Hamrin senast 1 
oktober. Prisbeloppet är 10 000 kr. 

 
8. Brev till KVA. Tidigare skickat brev bifogas. Diskussionspunkt huruvida nya punkter 

ska tas upp utöver de som framförs i tidigare brev (bifogas här).  
Brevet har bifogats till styrelsen med kallelsen. Styrelsen bestämde att ordföranden 
och Emil Stjernholm kontaktar KVA för att sondera in lämpligast möjliga strategi för 
att få gehör för föreningens önskan.  
 

9. Ansökan till doktorandstipendiet (ny punkt): 
Ordföranden informerade att tre ansökningar har inkommit och det handlar om ansökan 
till ECREA. Diskussionen har särskilt lyft hur bedömningsgruppen ska arbeta och 
bedöma ansökningarna. Dessa ingår i gruppen: Emil Stjernholm, Kristoffer Holt och 
Marja Åkerström. 

 
10. Kommande mötesdatum (26/9, kl. 15.00; 17/11, kl.14.00) 

Inga fler datum har bestämts. 
 

11. Mötets avslutades  
 

Sekreterare   Justerare 
 

                     
Solange Hamrin   Emil Stjernholm 
Sundsvall, 2022-08-24                                       Lund, 2022-08-24 
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