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Protokoll, Styrelsemöte 20220816 
 
Mötet hölls via Zoom 
 
 
Närvarande:  Pia Sundqvist (ordförande) 
 Constanze Ackermann-Boström 

Victoria Johansson 
 Hanna-Máret Outakoski 

Susan Sayehli 
 Boglárka Straszer 

Åsa Wengelin 
Elisabeth Zetterholm (fr.o.m. punkt 6) 
 
 

 
 

 
Ärende   Beslut____________________________________                                                                                  
  
1. Mötets öppnande  Mötet öppnades kl. 16.00 av styrelsens ordförande  

Pia Sundqvist 
 

2. Utseende av mötessekreterare Boglárka Straszer 
 
3. Utseende av justeringsperson Constanze Ackermann-Boström 

     
4. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs med ett par tillägg under  

meddelanden och ett ändringsförslag: punkt 11 om 
förslag på ny kassör behandlas under punkt 7. 

 
5. Protokoll från föregående Godkänns och läggs till handlingarna. 

styrelsemöte 20220602  
  

6. Meddelanden  a. Pia rapporterar om AILA:s möte den 9 augusti: Pia  
kunde berätta om vårt lyckade symposium i 
Stockholm i april och om vår fina skriftserie. Vi 
kommer att få support från AILA för ett nordiskt 
samarbete. Modellen från Australien, om att ta in 
doktorander i föreningens styrelse diskuteras. AILA 
önskar att vi samarbetar mer med flera 
organisationer. Frågan om sänkta kostnader för 
AILA-konferenser samt hybrida och digitala lösningar 
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lyftes. Omröstning hölls om AILA 2027 och 
Vancouver vann.  
b. Elisabeth önskar en kontaktuppgiftslista inklusive 
telefonnummer för ASLA:s styrelse. Alla är eniga och 
uppgifterna samlas av Pia i ett dokument.  
c. Boglárka påminner om att ASLA:s hemsida 
behöver uppdateras: Pia ska ta upp detta med 
Christian Waldmann. En diskussion om ASLA:s FB-
sida kommer vi att ha i styrelsen lite längre fram. 
d. Pia berättar vidare om att AILA:s styrelse har en 
pågående diskussion om AILA-kongressens upplägg. 
Vi i ASLA behöver diskutera att vilka sektioner vill vi 
se att AILA erbjuder. 

 
7. Ekonomi och medlemsantal Susan redogör för ASLA:s ekonomi: två bankkonton  

finns kvar, på det ena 249 372,12 kr och på det 
andra 195 870,66 kr. För tillfället har vi 169 
betalande medlemmar. Diskussion om ny kassör: 
valberedningen behöver hitta en kassör, men vi för 
en diskussion om potentiella kandidater. Pia ska 
börja med att kontakta den ena av de föreslagna 
personerna.    

 
8. Uppsatsprisets bedömargrupp Jonathan är sammankallande och Hanna-Máret  

ingår för närvarande i bedömargruppen. Ytterligare 
en styrelsemedlem ska ingå i bedömargruppen och 
Victoria föreslås. Victoria valdes in i uppsatsprisets 
bedömargrupp. 
 

9. Ansvarig(a) för ASLA:s e-post och e-postlista 
Pia tog över ansvaret för ASLA:s e-post och e-
postlista från förra ordföranden och förslaget är att 
utöver ordföranden ska sekreteraren ha ansvaret. 
Styrelsen godkänner förslaget och Elisabeth får 
uppdraget att tillsammans med Pia ta hand om 
föreningens e-post och e-postlista. 

 
10. Utveckling av ASLA:s skriftserie Pia har skickat ut en bilaga som diskuteras. Bland  

annat tas följande upp: Vi har beslutat om att ha två 
huvudredaktörer (för närvarande Pia Sundqvist och 
Christian Waldmann). Stina Eriksson och Nigel Musk 
från förra styrelsen tillfrågas om intresse att ingå i 
redaktionskommittén. Vi diskuterade principer för 
att tillfrågas om att ingå i det vetenskapliga rådet. 
Åsa lyfter betydelsen av att ha både en 
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metodologisk och en interdisciplinär bredd. Boglárka 
och Hanna-Máret lyfter diskussionen om roller och 
arbete för medlemmar i redaktionen samt det 
vetenskapliga rådet. Vi spånar kring de olika 
uppgifternas omfattning och innehåll.  
 
Vi landar i att redaktionen får bestämma hur det 
vetenskapliga rådet ska arbeta, särskilt i relation till 
redaktionskommittén.  
 
Det uppdrogs åt Pia att arbeta vidare med förslaget 
till beslut med avseende på redaktionens uppdrag 
att rekrytera medlemmar till tidskriftens 
vetenskapliga råd.  
 

11. Övriga frågor  Uppsatsprisets bedömargrupp ska sammankallas i  
november. Jonathan är sammankallande. 
 
Nästa styrelsemöte ska också hållas i november. En 
Doodle skickas ut av Pia.  
 
Mötet avslutades. 

 
 

 
 
Mötesordförande: 
 

 
 
Pia Sundqvist 
 
 
 
Mötessekreterare:   Justerare: 
 

 
 
Boglárka Straszer   Constanze Ackermann-Boström 
 




