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Tid: Den 29 maj 2019 kl. 12:00-12:45   

Plats: Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES), Gamla torget 3, 3 vån, rum B519  

 

Närvarande ledamöter:  

Matthew Kott 

Lena Lubenow  

Kaj Hobér 

Ann-Mari Sätre 

Martin Kragh 

 

Frånvarande ledamöter:  

Susanna Rabow-Edling  

Helena Wockelberg  

Karine Åkerman-Sarkisian  

 

Ordförande:  

Claes Levinsson  

 

Vid protokollet:  

Mattias Vesterlund 

 

Sammanträdet öppnas, styrelseledamöterna hälsas välkomna. 

 

§1 Justeringsperson    Styrelsen beslutar att utse Matthew Kott till  

justeringsperson. 

 

 

§2 Fastställande av dagordningen  Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.    
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§3 Meddelanden   Personalförändringar 

Lena Lubenow och Gunilla Berger slutar på IRES, men finns kvar i 

strukturerna tills övergången är klar. En ny ekonom (Katarina 

Israelsson) har anställts och kommer ansvara för både ekonomi och HR 

från och med 15 augusti. Ekonomen ska vara ständig föredragande på 

styrelsemötena. 

Mattias Vesterlund avslutar sin provanställning och kommer fortsätta 

med en full tillsvidareanställning när provanställningen är avslutad. 

 

Konferens i november med Södertörns högskola 

Ann-Mari Sätre informerar att IRES anordnar en konferens i november 

tillsammans med Södertörns högskola. Det är två rubriker med 

sammanlagt åtta paneler som kommer hållas hos IRES. Inkomna 

abstracts ska gås igenom. 

 

Nytt kunskapscentrum om Ryssland och Eurasien 

Martin Kragh meddelar att han har varit i dialog med regeringen om ett 

nytt kunskapscentrum om Ryssland och Eurasien. 

 

§4 Utbildning     Masterprogrammet 

  Antagningen är klar och det kommer att bli ett överintag för att 

kompensera för de som inte dyker upp. Kurserna nästa vår och termin 3 

behöver diskuteras igenom och bestämmas över, bland annat huruvida 

de ska vara valbara kurser som även kan sökas av andra 

masterstudenter. IRES kommer ha undervisning på eftermiddagarna, 

medan språkundervisningen kommer vara på förmiddagarna. 

 

  Doktorandantagningar 

   Ann-Mari Sätre informerar om att det för tillfället pågår två 

doktorandantagningar. En med Institutionen för informatik och media 

där det var urval och gallring under gårdagen (28 maj). 2 av dessa ska 

antas. Den andra antagningsprocessen är med Sociologiska institutionen 

där arbetet går trögare framåt. Det kommer ett besked under nästa 
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vecka, men eventuellt tas den tredje doktoranden via Institutionen för 

informatik och media istället. Eftersom IRES etablerar samarbete med 

två nya institutioner tar antagningsarbetet längre tid. Ann-Mari Sätre 

lyfte även frågan om man ska starta upp ett doktorandprogram med 

inriktning på Eurasian Studies. 

 

§5 Ekonomi    Införandet av tertialbokslutet är bra då man kan justera sitt spenderande 

under året för att hålla sig till budget. Alla poster är inte stängda för 

detta bokslut på grund av att det blev ett sent beslut om att införa 

tertialer från universitetet. 

  Lena Lubenow gick igenom budgetposterna. IRES har 1,3 miljoner mer 

i intäkter jämfört med budget under första tertialen. Vi ligger under 

gränsen för personalomkostnader, men det justeras av att de nya 

doktoranderna börjar i september. IRES har ett underskott på 1 miljon 

för stödkostnader, och ska arbeta för att inte behöva höja OH-andelen. 

  2019 har IRES en mycket liten andel externa medel. Den ingående 

balansen var relativt hög från föregående år och intäkterna är aningen 

större. Kostnaderna följer denna kurva väl. Utfallet ligger fortsatt stabilt, 

men IRES har mindre medel att använda under resten av året, på grund 

av bristen på externa medel. 

  Matthew Kott frågade om utgifter för masterutbildningen, men det 

kommer inte att påverka IRES enligt Lena Lubenow. Den undervisning 

IRES forskare används i utbildningen kommer Informatik och Media 

betala för. 

  Sammanfattningsvis är ekonomin i gott skick, men IRES lider av bristen 

på externa medel, vilket är en ovan situation. 

 

§6 Övriga frågor    Konferens med Journal of Baltic Studies 

Journal of Baltic Studies har en stor konferens vartannat år och IRES 

har uttryckt hos positivt om att organisera konferensen 2021. Matthew 

Kott och Mike Loader ska resa till årets konferens i Gdansk och 

diskutera möjligheterna för detta. Claes Levinsson påpekade att det 

skulle stärka forskningsfältet för IRES och anser att det är en bra idé. 
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Besked om villighet att organisera måste lämnas in innan konferensen i 

juni. Konferensdeltagarna kommer att betala avgift, vilket täcker de 

största kostnaderna. Styrelsen ställer sig positiv till att organisera 

konferensen. 

 

Rekrytering av lärostolsprofessor 

Kring rekryteringen av lärostolsprofessor diskuterades de 

två möjligheterna Rekrytering eller Kallelse. IRES har 

blivit avrådda från att kalla någon till tjänsten, och om 

det blir rekrytering måste processen startas upp inom kort 

eftersom det är en lång process. Maria Andersson från 

samhällsvetenskapliga fakulteten ska konsulteras i den 

här frågan under hösten, och det kommer vara en av 

huvudfrågorna för nästkommande styrelsemöte. 

Lena Lubenow anser att man bör kunna prata igenom potentiella 

kandidater och huruvida de skulle kunna kallas eller inte. Därutöver bör 

man även specificera kraven för tjänsten så snart som möjligt, även om 

rekryteringen börjar i ett senare skede. 

 

§7 Nästa sammanträde    Datum för nästa sammanträde meddelas i augusti. 

Claes skickar ut ett doodledokument till styrelsemedlemmarna. 

 

 

Mötet avslutas  

 

 

 

 

 

 

 

 




