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Mötet väljer Aryo Makko till Mötesordförande. Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ l Justering

Leos Muller väljs till justerare.

§ 2 Konstituerande av styrelse
Styrelsen konstituerar sig som följande: Thomas Jonter, Leos Muller, Emma Rosengren,
Daniel Tarschys, Karin Äström Iko.

§ 3 Närvarorätt

Hans Blix, akademisk beskyddare; Aryo Makko, föreståndare, och Magnus Petersson,
medlem i advisory board, beviljas närvarorätt.

§ 4 Meddelanden

§ 4. 1 Bakgrund till initiativet för ett Nätverk för internationell historia

Makko redogör för bakgrunden till initiativet för ett Centrum för internationell historia
eller de internationella relationernas historia, främst avsaknaden av en svensk nationell



plattform för historisk forskning om maktförhållanden bortom nationalstatens gränser.
Petersson berättar om ämnesområdets nedgång i Sverige sedan 1990-talet då han var

doktorand inom projektet Sverige under Kalla kriget (SUKK). Jonter berättar om sina
samtal om ett sådant initiativ pä universitets-, fakultets- och institutionsledningsnivé. Det
råder konsensus om lämpligheten i att vilja etablera ett sådant centrum i Stockholm och
vid Stockholms universitet. Samtalen diskuterades mer ingående under §3.3
(Redovisning för samtalen på institutions- och fakultetsnivå).

Muller betonar vikten av att ett framtida centrum förhåller sig till globala perspektiv och

äldre tider. Daniel Tarschys lyfter Europeiska forskningsrådet (ERC) och Riksbankens
Jubileumsfonds (RJ) programstöd som två potentiella finansieringskällor för ett framtida
centrum. Diskussionen om finansiering fortsatte under §6. 1 (Ekonomisk målbild).

§ 4.2 Genomgång av skriftligt underlag
Dokumentet "Centre for International History vid Stockholms universitet" (bilaga l) som
producerats i samband med initiativet för en centrumsbildning samt Områdesnämndens
beslut att bevilja anslag (bilaga 2) läggs till handlingarna.

§ 4.3 Redovisning för samtalen på institutions- och fakultetsnivå
Makko och Jonter redovisar utförligt samtalen med institutionerna och fakulteten som
ägt rum under våren 2018. Historiska institutionen ser generellt sett positivt på att bidra
till att utveckla ämnesområdet IR-historia men har samtidigt rest frågor kring finansiering
och den egna förmågan att stå värd för ytterligare ett centrum. Ledningen för
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer har däremot ställt sig

positiv till initiativet varför styrelsen önskar att förlägga verksamheten dit. Jonter får i
uppdrag att verka för en sådan lösning på Institutionens kommande styrelsemöte som
äger rum 2018-06-05.

§ 4. 4 Beslut från Områdesnämnden om strategiska medel
Omrédesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet har 2018-04-25

beslutat att tilldela 100000 kronor i medel för strategiska satsningar till arbetet med ett
Centrum för de internationella relationernas historia (bilaga 2). Medlen kommer att

rekvireras till ett separat projektkonto på Institutionen för ekonomisk historia och
internationella relationer och användas för att anställa en sekreterare samt till

seminarieverksamheten under läsåret 2018/19.

§ 5 Nätverkets och det framtida Centrets namn

Styrelsen diskuterar för- och nackdelarna med de internationellt vedertagna benämningarna
pé ämnesområdet, "international history" och "history of international relations".

Makko påpekar att "international history" är det mest etablerade begreppet inom fältet. Vid
ett antal universitetet som till exempel i Utrecht i Nederländerna används även
benämningen "History of International Relations .

Styrelsen tar enhälligt beslut om att benämna sig som Nätverk för de internationella
relationernas historia" (sv. )/"Network for the History of International Relations" (en. ) samt



om att verka för att bilda ett centrum under namnen "Centrum för de internationella

relationernas historia" (sv. ) / "Centre for the History of International Relations" (en. ) med
start hösten 2019.

§ 6 Nätverkets och det framtida Centrets organ

§ 6. 1 Styrelse
Styrelsen ska träffas två gånger per läsår med möjligheten för ett tredje möte. Styrelsens
löpande kommunikation sköts via e-post. Föreståndaren och sekreteraren får i uppdrag
att ta fram förslag pé hemsida och digitalt kommunikationsverktyg.

§ 6.2 Advisory board
Styrelsen godtar Aryo Makkos förslag på ett internationellt advisory board bestående av
följande personer: Juhana Aunesluoma (Helsingfors universitet), Anne Deighton
(University of Oxford), Fredrik Logevall (Harvard University), Mark Kramer (Harvard
University), Magnus Petersson (Institutt forforsvarsstudier Oslo).

Styrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på ytterligare personer till advisory board.
Hans Blix anser att forskare från kontinenten, främst Frankrike, Tyskland och Östeuropa,
bör rekryteras. Leos Muller påminner om behovet att utvidga advisory boards expertis
till att omfatta den förmoderna perioden.

§ 6.3 Föreståndare

Styrelsen beslutar att utse Aryo Makko till föreståndare.

5 6. 4 Sekreterare

Styrelsen beslutar att anställa Emma Rosengren till sekreterare. Medlen från
Områdesnämnden skall av Institutionen för ekonomisk historia och internationella

relationer användas för att anställa Rosengren på uppemot 20% under läsåret 2018/19
(2018-07-01-2019-06-30).

§ 6.5 Akademisk beskyddare
Styrelsen beslutar att utse Hans Blix till akademisk beskyddare.

§ 7 Framtidsplanering

§ 7. 1 Ekonomisk målbild

Styrelsen diskuterade olika scenarion och finansieringsmöjligheter. Muller berättade om
sina erfarenheter från Centrum för maritima studier (CEMAS). Makko pekade på
utvecklingsmöjligheter i tre steg för ett framtida centrum:

(i) grundläggande finansiering genom mindre interna och externa anslag
som möjliggör anställning av sekreterare, arvodering av föreståndare samt
en aktiv seminarieverksamhet som kan kompletteras med
externfinansierade workshops och konferenser,



(ii) projektfinansiering utöver den grundläggande finansieringen som skulle
tillåta ett framtida centrum att knyta till sig forskare pé doktorand-
och/eller postdoktoral nivå,
(iii) strukturellt stöd som RJ:s programstöd eller VR:s bidrag till skulle tillåta
ett framtida centrum att utveckla en mer omfattande och långsiktig
verksamhet.

Tarschys pekar på RJ:s programstöd och ERC som två långsiktiga finansieringsalternativ (6-8
år). Tarschys nämnde projektmedel från Horizon 2020. Makko berättade att han har haft en
diskussion med direktören för Institut fur Zeitgeschichte Munchen-Berlin (IfZ) Andreas
Wirsching om en gemensam ansökan om ERC Consolidator Grant som omfattar SU,
IfZ/Ludwig-Maximilians-Universität Munchen, Universitetet i Geneve och ett ledande
östeuropeiskt universitet.

Utöver de vanliga projektstöden från de största forskningsfinansiärerna diskuterades
följande finansieringsformer: interna medel från Stockholms universitet, Bidrag till
forskningsmiljö från VR, Initieringsstöd och Programstöd från RJ, konferensstöd från VR, RJ
och Marcus Wallenbergs Stiftelse för Internationellt Vetenskapligt Samarbete (MWS), anslag
från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW), forskningsfinansiering
från försvarsdepartementet, UD, MSB och försvarsmakten. Makko nämnde också anslag från
programmet Wallenberg Academy Fellows (WAF) som ett alternativ. Leos Muller pekade på
att Vetenskapsrådets Olof Palmes gästprofessur vore en möjlighet och styrelsen beslutar att
sondera intresset hos Fredrik Logevall (Harvard). Även utbildning i de internationella
relationernas historia/history of international relations på grund- avancerad och forskarnivå
kan bidra till forskning genom studentuppsatser och doktorsavhandlingar och därmed
indirekt utgöra forskningsfinansiering.

Makko och Rosengren får i uppdrag att under kommande läsår löpande ta fram information
om olika utlysningar och om möjligt utarbeta utkast till ansökningar.

§ 7. 2 Verksamhetsmålbild

Styrelsen beslutar att under läsåret 2018/19 inleda verksamheten med en seminarieserie
bestående av åtta seminarier till vilka bland andra medlemmarna i advisory board ska

bjudas in. Aryo Makko och Emma Rosengren får i uppdrag att ta fram ett konkret förslag
för seminarieprogram.

Styrelsen ger också föreståndaren och sekreteraren i uppdrag att ta fram ansökan om
bidrag till workshop med teman "Why study the history of IR?" samt en större
internationell konferens om temat Great Power Responsibility .

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.



Ordförande förklarar mötet avslutat.
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