
 

 
Protokoll FSMK:s styrelsemöte– Måndag 9 januari 2023 kl 10.00 – 10.43 

Zoom: https://sh-se.zoom.us/j/63078412859  
 
 
 

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

 
1. Mötets öppnande. 
2. Sofia Johansson utses till justeringsperson. 
3. Dagordningen fastställdes och en punkt om pedagogiska priset lades till i övriga frågor. 
4. Föregående protokoll lades till handlingarna. 
5. Föreningens ekonomi (kassör Torbjörn Rolandsson). 

Mellan 19 december och dagens möte har en faktura för bankavgiften betalats. 
Föreningen har fortsatt god ekonomi. Det finns 211,196 kr på föreningens konto. 

6. Avhandlingspris: bedömargrupp – avstämning.  
Ordföranden informerade mötet om att arbetet med att få fram en bedömargrupp 
fortsätter och målet är att ha gruppen sammansatt denna vecka (vecka 2). Fem av sju 
medlemmar i bedömargruppen är redan klara. Deadline för bedömningarna är den 2 maj 

7. FSMK/MKV-dagen 2023.  
För FSKM-dagen 2023 är Södertörns högskola värd. FSMK-dagen kommer att vara från 
lunch till lunch den 9–10 maj. Södertörns lokala planeringskommitté där Göran Bolin 
och Sofia Johansson (styrelsemedlemmar) är med föreslog som huvudtema ”Digital 
hållbarhet”. Styrelsen stödjer SH:s val av tema.  Södertörn kommer att skicka en 
blänkare till föreningsmedlemmar med information om datumet och huvudtemat för 
evenemanget. 

8. FSMK-servern 



Styrelsen bestämde att verifiera ett svenskt mailsystem. Torbjörn Rollandson tog på sig 
uppdraget. Mailsystemen som undersökts tidigare var egentligen för utskick av 
Newsletter.   

9. Kommande mötesdatum  
2023.03.23, kl. 13.00 

10. Övriga frågor 
Det Pedagogiska priset 
Kristina Jenner Widestedt har presenterat ett förslag för motiveringen gällande 
pedagogiska priset.  Styrelsen gav återkoppling och i princip är den föreslagna texten 
godkänd. Kristina JW kommer att informera pristagarna. Priset kommer att delas ut på 
FSMK-dagen och inte under Nordicom som först planerades. 
 

11. Mötets avslutades kl. 10.43. 
 
 

 

 
Sekreterare   Justerare 
 
                     
 
Solange Hamrin   Sofia Johansson, 20/03/23  
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