
 
Protokoll: Sveriges sociologförbund (SSA) 
Plats: Institutet för Framtidsstudier (IF) 
Tid: 2007-03-28 kl 13.15-16.40 
Kallelse utgick via e-post 2007-03-16 
 
Närvarande: Antoinette Hetzler, Lund (ordföranden) 
 Mikael Carleheden, Örebro (vice ordföranden) 
 Henrik Loodin, Lund (sekreterare) 
 Malin Wreder, Karlstad (ordinarie ledamot) 
 Lisa Kings, Södertörn (ordinarie ledamot) 
 Nathias Strand, Umeå (ordniarie ledamot) 
 Per-Olof Olofsson, Halmstad (ordniarie ledamot) 
 Fr.o.m §8 Ulla Björnberg, Göteborg (suppleant) 
  Lämnar innan §1 Joakim Palme, Institutet för framtidsstudier 
 
Joakim Palme hälsar välkomna och informerar om Institutet för framtidsstudier, lämnar sedan 
mötet. 
 
§1 Sammanträdet öppnas kl 13.15. 
 
Information: Alla protokoll ska finnas läsbara på SSA:s hemsida snarast möjligt. 
 
§2 Förslag till dagordning 
 
Tre nya övrigtpunkter: 

- Riktlinjer för Segerstedtspris för bästa sociologiska artikel publicerad i Sociologisk 
forskning 

- Utvärdering av tidigare beslut och hur de har implementerats 
- Vad är målet med SSA? 

 
§3 Val av protokoll justerare 
 
Lisa Kings väljs till Protokolljusterare 
 
§4 Kassörsrapport 
 
Erik Wesser var inte närvarande. Antoinette Hetzler gick muntligen genom kassörsrapporten 
samt revisionsrapporten för SSA utifrån material Erik skickat (se bilaga 1). 
 
Information: SSA har totalt gått 84000 skr back för verksamhetsåret 2006 vilket berodde

 mycket på eftersläpande utgifter samt räkningar från föregående verksamhetsår.
 Bortsett från dessa eftersläpande utgifter går SSA med vinst. SSA kommer 
således inte att gå back det kommande verksamhetsåret 2007. 

 Kassörsrapport kommer att ske vid varje möte 
 
§5 Utvärdering av årsmöteskonferens 
 
Information: Årsmöteskonferensen hölls i Lund 2007-02-08 – 2007-02-09. Det var mellan 

180 och 190 deltagare och årsmöteskonferensen gick således med vinst, en vinst 



som SSA får 20% av, resten tillfaller universitetet på vilket årsmöteskonferensen 
hölls. 

 Då årsmöteskonferensen började planeras upprättades en lokal kommitté för 
detta. Denna upplöstes, vilket innebar att Antoinette Hetzler och Henrik Loodin 
ingick i kommittén för att avlasta de två som var kvar och för att genomförandet 
av årsmöteskonferensen över huvudtaget skulle vara möjlig. Det finns inte 
någon tillgänglig information om hur förarbetet med årsmöteskonferensen bör 
ske och vad som bör ingå i en årsmöteskonferens under SSA:s regi. Det fanns 
inte heller några riktiga avtal mellan Lunds universitet och SSA, vilket 
försvårade arbetsgången och efterarbetet med årsmöteskonferensen. 

 
Förslag: 1. De workshops som fanns på årsmöteskonferensen i Lund fasthålls, 

nätverksgrupperna kan vara öppna för att nya grupper ska kunna etableras. 
 2. Beslut angående årsmöteskonferensernas lokalisering måste skes på ett 

årsmöte. 
3. Beredningsgrupp för lathund, avtal och kontrakt upprättas med Antoinette 
Hetzler, Mikael Carleheden och Henrik Loodin som medlemmar. Utkast om 
detta kommer till nästa styrelsemöte 

 4. Underlag för rotation av årsmöteskonferensen mellan universiteten ska tas 
fram till årsmötet 

 
Beslut: 1, 2, 3, 4 Bifalles 
 
§6 Kommande årsmöteskonferens 
 
Information: Kommer att ske på mittuniversitetet i slutet av januari och mittuniversitetet är 

mycket angelägna att anordna årsmöteskonferensen. 
 
Förslag: 1. Ett tydligt avtal mellan SSA och mittuniversitetet ska arbetas fram (se även 

§5). 
2. Mittuniversitetet ska få tillgång till utkomsten av beredningsgruppens arbete 

 
Beslut: 1, 2 Bifalles 
 
§7 Val till European Sociological Association (ESA) 
 
Information: ESA vill ha alla Europas nationella förbund knutna till sig, vilket välkomnades 

av SSA. En tidigare ordinarie styrelsemedlem skickades för att diskutera detta 
med ESA som även nominerades av ESA att representera SSA i detta samarbete. 
Dock är denna person inte längre knuten till SSA. 

 
Förslag: 1. Representant bör vara tydligt knuten till SSA och medlem av den arbetande 

styrelsen. Denna person bör nomineras av SSA. 
2. Nomineringar skickas ut av SSA och beslut sker inom SSA 

 
Beslut: 1, 2 Bifalles 
 
§8 Sociologisk forskning – Riktlinjer (Ulla Björnberg ansluter till mötet) 
 



Information: Artikelantalet ökar efter att det har varit en nedgång. Detta medför att det finns 
en stor backup av artiklar som har blivit godkända för publikation med inte får 
plats i de närmaste numren av Sociologisk forskning. 

 Det finns också oklara riktlinjer för hur länge ett redaktörskap ska hållas vid ett 
lärosäte innan det flyttas till nästa. 

 Ansvarig utgivare har haft en dialog med den rådande redaktionen om 
artiklarnas språk och tidningens nationella profil. En mening i avtalet mellan 
SSA och sociologisk forskning är överflödig (se bilaga 2). Meningen: Den ska 
alltså till skillnad från ACTA Sociologica i första hand vara en nationell 
tidskrift. 

 
Förslag: 1. Redaktionen finns på ett lärosäte i tre år och prefekten ska uppmuntras att 

bevilja 25% nedsättning av ordinarie tjänst. 
 2. Meningen: Den ska alltså till skillnad från ACTA Sociologica i första hand 

vara en nationell tidskrift. Bör strykas. 
 3. Förberedelser och kontakt med nästa lärosäte där redaktörskapet ska hamna 

bör upprättas ett år innan. 
 4. Beredningsgruppen (Antoinette Hetzler, Mikael Carleheden och Henrik 

Loodin) tar kontakt med gamla redaktioner och förbereder underlag för nationell 
redaktion 

 
Beslut: 1, 2, 3, 4 Bifalles 
 
§9 Medlemskampanj 
 
Information: Medlemsavgiften har sänkts och medlemskap har delats ut aktivt vilket har 

medfört att SSA ökat med 88 medlemmar varav 58 helt nya. Det finns inga 
anledningar till att sluta med att aktivt värva medlemmar, det måste dock ske 
inom vissa gränser så att det inte upplevs som krav att vara med. Nya trycksaker 
kan tänkas vara aktuellt, inbetalningsblanketter ska vara lättillgängliga. 

 
Förslag: Inga 
Beslut: Inga 
 
§10 Hemsida 
 
Information: Hemsidan bör uppdateras och eventuellt omarbetas så att den får ett nytt 

utseende. Strukturen är bra och hemsidan har fått ett klart lyft i och med att en 
ny webmaster tillträtt och arbetat för minimal ersättning. Att bli medlem i 
förbundet kan underlättas. Det finns medel att söka, dels från ISA och dels under 
ramarna för ämneskonferensen, detta för att utveckla hemsidan så att den kan 
fungera som kommunikationscentrum. 

  
Diskussion: En rubrik i menyn om våra olika riktlinjer bör finnas 
 Hur kan man göra så att SSA visar sig högt upp vid sökningar med sökmotorer. 
 
Förslag: 1. Henrik Loodin tar kontakt med webmastern och går igenom vad som behöver 

uppdateras och hör sig för hur hemsidan kan utvecklas 
 
Beslut: 1 Bifalles 



  
  
§11 Diskussion om International Sociological Associations konferens i Göteborg 2010 
 
Information: Arbetet med kongressen började med att en tidigare ordförande lade ett bud med 

budget på att anordna kongressen 2006, vilket inte realiserades då Durban gav 
ett bättre bud. Inför ISA kongressen i Durban kontaktades dåvarande ordförande 
av Göteborg & co (ett samarbetsorgan mellan Göteborg stad och näringslivet) 
om att de gärna såg att ISA kongressen 2010 sker i Göteborg. Det finns förslag 
på en lokal organisations kommitté (LOC) anknuten till Göteborgs universitet 
och SSA genom Ulla Björnberg, dock förutsattes att en professionell 
kongressbyrå anlitades. 
SSA har inte haft någon tydlig tidigare kontakt med (LOC) förrän detta möte. I 
”Memorandum of agreement” från ISA som kommit ut till Antoinette Hetzler 
och Henrik Loodin via mail 2007-03-27 har SSA en framträdande roll och är 
även ansvariga för LOC:s aktiviteter. 

 SSA ska vara med som juridisk person vilket någon sociologisk institution på ett 
lärosäte ej kan vara, i detta fall Göteborg. För att samarbetet mellan ISA och 
LOC ska starta, enligt Ulla Björnberg, måste en budget ställas och godkännas 
med ett kontrakt. För att en rimlig tidsmarginal ska finnas för arrangemanget bör 
detta göras senast hösten 2007. 

 Det finns också en förfrågan från ISA att det ska anordnas en prisutdelning för 
bästa sociologiska text från en ung forskare. 

 LOC vill ha en tydligare koppling till SSA, så någon av den ordinarie arbetande 
styrelsen förfrågades att ingå i LOC för att leta sponsring eller annan 
finansiering. I ”Memorandum of Agreement” står det att målet är att samla in 
500 000 €, vilket vi måste få klarlagt ifall detta är fel eller inte. Tidigare avtal 
har haft ungefär 500 000 sek som mål. Enligt en preliminär budget måste det 
komma 3500 besökare för att kongressen inte ska gå med förlust. 

 
 Ulla Björnberg informerade även om de lokalpraktiska förhållandena i Göteborg 

och hur området ser ut och lämpar sig för kongressens aktiviteter. 
 
Förslag: 1. SSA anlitar juridisk kompetens för att klargöra och gå igenom 

konsekvenserna för SSA av de överenskommelser som ”Memorandum of 
Agreement” innebär. Kassör SSA:s kassör Erik Wesser ska granska budgeten. 
2. Vid behov ska ett extra styrelsemöte utlysas för att diskutera ISA kongressen 
mer specifikt. 

 
Beslut: 1, 2 Bifalles 
 
§12 Tid för nästa möte 
 
 30/5 2007 i Lund 
 
§13 Övrigt 
  
Tre nya punkter 

- Riktlinjer för Segerstedtspris för bästa sociologiska artikel publicerad i Sociologisk 
forskning 



- Utvärdering av tidigare beslut och hur de har implementerats (Bordlades till nästa 
möte) 

- Årsplanering 2008 för SSA (Bordlades till nästa möte) 
 
Information: Malin Wreder är den arbetande styrelsens representant i Nordiska 

sociologförbundet och har fått en förfrågan om hur arbetsgången med 
Segerstedtspriset ser ut, samt vilka kriterier som gäller för att tilldelas detta. 
Detta finns inte dokumenterat utan har ofta fallit på den bedömande juryn att 
fastställa en arbetsgång samt kriterier. 

 
Förslag: Finns det något dokumenterat så skickas detta till Malin som tar upp det med 

Nordiska Sociologförbundet. 
 
Beslut: Bifalles 
 
§14 Avslutning 
 
Mötet avslutades 16.40 
 
 
 
 
 
 
Justerare     Sekreterare 
 
 
 
 
-----------------------------------------  ------------------------------------------- 
Lisa Kings     Henrik Loodin 

 
 
 


