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1. Hildur Kalman öppnade mötet, och dagordningen godkändes
2. Det gavs en kort rapport från det gångna läsårets kurser samt workshop från kursansvariga.
a) Introduktionskurs i forskning i socialt arbete 3 hp (V. Denvall, H. Kalman, E. Khoo), ht15
b) Doktorandworskhop ”Solidarisk akademi” ht 15 (Elisabet Sernbo)
c) Att teoretisera i samhällsvetenskap 7,5 hp (Peter Dellgran o Anders Bergmark), vt16
d) Människobehandlande organisationer 7,5 hp (Staffan Johansson, Staffan Höjer, Kerstin
Svensson) vt16 – ht16 (avslutades denna vecka)
3. Det gavs kort information om läget för de kurser och workshops som planerats för de två
kommande läsåren.
ht16 - vt17:
e) Socialt arbete och migration 7,5 hp (Norma Montesino o Erica Righard) okt 2016-jan 2017
Anmälningstiden för kursen gick ut den 15 september, och kursen startar 31 oktober.
f)

Doktorandworkshop i samband med Nordiskt FORSA-möte i nov (Carolin Schütze, Erin
Kennedy, Cynthia Phiri – alla tre från Lunds unviersitet). Under denna endagsworkshop på
temat ”Emerging themes in social work research” medverkar Håkan Jönsson LU, Erica
Righard MaH samt Lena Dominelli Durham University, UK.

g) Det planeras för en reprisering av kursen ’Att teoretisera i samhällsvetenskap’ 7,5 hp.
Förhoppningsvis kommer den att kunna ges under januari – mars 2017. Information kommer
på forskarskolans hemsida.
h) Sociologiska teorier i socialt arbete med fokus på makt, motstånd, social orättvisa och
marginalisering 7,5 hp (Ingrid Sahlin o Philip Lalander), mars - maj 2017.

ht17 - vt18:
i) Sexualitet och socialt arbete 7,5 hp (Lars Plantin o Kristian Daneback)
j) Utvärdering i granskningssamhället 7,5 hp (Verner Denvall, Björn Blom)
k) Från välfärdsstat till välfärdssamhälle 7,5 hp (Håkan Johansson, Maria Eriksson, Lars
Oscarsson, Lars Svedberg)
4. Budget – gavs en redovisning av nuläge, prognos för kommande läsår, samt inför överlåtelse av
värdskap ht-17. I likhet med då Umeå övertog värdskapet efter Göteborg, så kommer det finnas
ett visst överskott, som innebär att Umeå både kan finansiera den första kursen som ges under ht17, samt ytterligare ett mindre åtagande, som t ex bidrag till en summer school inom ramen för
det nordisk-baltisk forskarskolesamarbetet.
5. Hildur Kalman rapporterade från styrgruppsmötet för Nordisk-Baltiska forskarskolan i socialt
arbete i augusti, samt redogjorde för att 3-4 doktorander från Sverige går dessa ”summer schools”
varje år – och att ingen kurskostnad tas ut. Diskussion följde vad gällde förslaget att nationella
forskarskolan bidrar till ”summer school” augusti 2017, som planeras att ges i samarbete mellan
universiteten i Vilnius och Kaunas, Litauen samt Umeå universitet. Det beslutades att
forskarskolan bidrar med 50000:- SEK för genomförandet av nästa års ”summer school”.
6. Rapport från årets doktorandenkät. Diskussion om framtida kursbehov, eventuella
doktorandinitierade workshops. Det diskuterades huruvida - i linje med förslag som ges av de
doktorander som svarat på enkäten samt närvarande doktorandrepresentanter – forskarskolan ska
ge metodkurser framöver. Styrgruppen beslutade att hålla fast vid nuvarande inriktning, dvs
ämneskurser, och att inte ge metodkurser (annat än som nån gång tidigare, dvs som undantag från
regeln).
Då det redan sedan förra årets möte finns kurser inplanerade såväl för läsåret ht16 – vt17, som
ht17 – vt18 beslöt styrgruppen att avvakta med att besluta om fler kurser till nästa års
styrgruppsmöte.
7. Diskussion och beslut om strategiska frågor för forskarskolan.
a) Det beslöts att forskarskolesamarbetet ska fortsätta (åtminstone) 3 år till: ht17-vt20.
b) Det beslöts att Linköpings universitet skulle överta värdskapet för forskarskolan med början
ht-17.
c) Det beslöts att i och med övertagandet av värdskapet ht 2017 så ska det inte längre finnas
möjlighet att välja mellan två olika typer av avtal för medlemskap, utan enbart skrivas avtal av
typ A. Detta innebär en fast avgift om 25 tkr per lärosäte, samt 2 tkr/HÅS (doktorand).
8. Inga övriga frågor hade anmälts, så mötet avslutades.

