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Stockholms universitet 
Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia  
 
Styrelseprotokoll 
Styrelsemöte  
Digitalt via plattformen ZOOM 
Fredagen 8 maj 2020, kl. 10–12  
 
Närvarande:  
Elisabeth Corell Styrelseledamot 
Thomas Jonter Styrelseledamot 
Aryo Makko  Föreståndare 
Leos Müller  Styrelseledamot 
Emma Rosengren Styrelseledamot, sekreterare 
Björn Wittrock Ordförande 
Karin Åström Iko Styrelseledamot 
 
Oscar Nygren Adjungerad till mötet, ny sekreterare från augusti 2020, deltog kl. 

11 – 12.   
 
Ej närvarande: 
Daniel Tarschys Styrelseledamot (anmält tekniska problem) 
 
 

§1. Mötets öppnande  
Aryo Makko hälsade alla välkomna, öppnade mötet och lämnade över ordet till 
styrelsens ordförande Björn Wittrock som inledde mötet med en presentationsrunda.  

 
 

§2. Formalia  
§2.1 Val av justeringspersoner 

Thomas Jonter och Elisabeth Corell valdes till justeringspersoner. 
 

§2.2 Val av mötesordförande och sekreterare 
Björn Wittrock valdes till mötesordförande och Emma Rosengren till 
sekreterare. 
 

§2.3 Närvarorätt 
Oscar Nygren adjungerades till mötets punkter 3 c och d samt 4 och 5.  
 

§2.4 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes utan ändringar.  
 

§2.5 Föregående protokoll (Bilaga 1) 
Föregående protokoll lades till handlingarna.  
 
 



§3 Meddelanden  
 

§3.1 Centrumbildning  
Aryo Makko redogjorde för arbetet som ledde fram till Rektorsbeslut om 
centrumbildningen (6 februari 2020) med start 1 mars 2020.  

§3.2 Seminarieserien 2020  
Emma Rosengren redogjorde för vårens tre genomförda och fyra med 
anledning av Coronaviruspandemin inställda seminarier under våren 2020. 
Elisabeth Corell väckte frågan om höstens planering. Aryo Makko föreslog att 
vi avvaktar med planeringen av höstens verksamhet och fokuserar på 
seminarieserien våren 2021. Thomas Jonter betonade vikten av att centrumet 
syns även om verksamheten är begränsad. Styrelsen var överens om att det 
är önskvärt att arrangera någon form av utåtriktat event för att synliggöra och 
marknadsföra centret. Aryo Makko föreslog ett program för hösten 
bestående av fyra digitala seminarier med olika teman och fick i uppdrag att 
ta fram en sådan planering för digital närvaro under hösten.  
 

§3.3 Annan pågående verksamhet inklusive internationella samarbeten 
§3.3.1 Workshop ”Nuclear Knowledges” med Sciences Po, Paris  

Thomas Jonter redogjorde för samarbete med Sciences Po och King’s 
College London och den workshop som genomfördes med stöd från 
IRH i september 2019 vid Stockholms universitet. Projektet fortgår och 
kommer att resultera i en publikation, sannolikt ett temanummer i 
tidskriften International History Review. Aryo Makko betonade vikten 
av att centrets stöd omnämns när skriften publiceras.  
 

§3.3.2 Projektet “Die Rolle der neutralen Staaten in der KSZE-Politik 
der Sowjetunion”  

Centrumet är officiell partner i projektet som leds av Ludwig-
Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung i Graz. Projektet har fått 
389 000€ från österrikiska vetenskapsrådet och handlar om de 
neutrala ländernas roll i Sovjetunionens ESK politik under 
Brezjneveran. Aryo Makko redogjorde för projektets upplägg och 
berättade att forskarna har fått tillgång till hittills outforskat 
källmaterial i ryska arkiv för det. Centrumet skulle ha stått värd för en 
workshop inom projektet i slutet av april som blev inställd. Samtal 
pågår om huruvida den kommer att hållas digitalt eller fysiskt vid 
senare tillfälle.  
 

§3.3.3 Programansökan till Riksbankens Jubileumsfond  
Aryo Makko redogjorde för en omfattande programansökan med 
titeln ”Att möta det oväntade – Norden och övergången från kalla 
kriget till den amerikanska världsordningen” till Riksbankens 
Jubileumsfond. Aryo Makko agerar som projektledare, totalt ingår 25 
forskare från 12 länder i ansökan. Programmet planeras pågå under 6 
år med start 2021 och ansökt belopp är drygt 40 miljoner SEK.  
 



§3.3.4 Workshop “New Nationalisms in the Baltic Sea Regions. Master 
Narratives and Counter Narratives in New Nationalism” med 
Universität Greifswald  

Aryo Makko redogjorde för samarbetet med Greifswald där professor 
Cordelia Hess leder arbetet med ett cluster runt temat nya 
nationalismer i Östersjöområdet. Centrumet stod värd för en 
workshop i början av februari 2020 där vi även representerades av 
Ann-Judith Rabenschlag från Historiska institutionen och planer finns 
för fortsatt samarbete och sampublicering. Oscar Nygren anslöt till 
mötet under denna punkt.  
  

§3.3.5 Workshop “200 Years of Peace in Sweden”  
Leos Müller redogjorde för workshop under temat ”200 år av fred i 
Sverige” som hölls digitalt i mitten av april. Workshopen bestod av sex 
bidrag som projektledarna Nevra Biltekin, Leos Müller och Magnus 
Petersson planerar att publicera i en engelskspråkig bok på åtta 
kapitel. Kontakt har tagits med förlaget Berghahn Books.  
 

§3.4 Ny sekreterare 
Oscar Nygren presenterade sig för styrelsen. Han är amanuens vid Historiska 
institutionen på Stockholms universitet och skriver för närvarande sin 
masteruppsats i historia. Oscar kommer att ersätta Emma Rosengren som 
sekreterare för centrumet med start 1 augusti 2020. Styrelsen hälsar Oscar 
Nygren välkommen.  
 

§3.5 Ekonomi  
§3.5.1 Årets budget 

Emma Rosengren redogjorde för verksamhetsårets faktiska kostnader 
och påpekade att de på grund av pandemin är lägre än i den budget 
som antogs 2019 (Bilaga 2). Styrelsen tackade för rapporten och 
ställde sig bakom rapporteringen till Institutionen för ekonomisk 
historia och internationella relationer som har budgetansvar för 
centrumet.  
 

§3.5.2 Bidrag från Henrik Granholms Stiftelse för åren 2019–2022  
Aryo Makko berättade att dialogen med Rektor Astrid Söderbergh 
Widding har förts kontinuerligt och att Granholms Stiftelse som 
planerat beviljar centrumet ett stöd på 500 tkr för verksamhetsåret 
2020/21.  
 

§3.5.3 Arvoden för föreståndare och sekreterare för 2020/21  
Thomas Jonter redogjorde för förslaget att besluta om oförändrade 
arvoden för föreståndare och sekreterare 2020/21 (se Bilaga 3). 
Styrelsen ställde sig bakom förslaget.  
 
 
 



§4 Framtidsplanering  
§4.1 Centrumets invigning 1 september 

Aryo Makko meddelade att invigningen av centrumet är uppskjuten till 1 
september 2020. Invigningen kommer att hållas på Schefflerska palatset 
(”Spökslottet”). Aryo Makko ansvarar tillsammans med sekreteraren för 
planeringen. Rektor, toppdiplomaten Jan Eliasson, styrelseordföranden Björn 
Wittrock och föreståndaren kommer att hålla tal. Thomas Jonter kommer att 
bidra med en föreläsning om den svenska nedrustningspolitikens historia. 
  

§4.2 Seminarieserien 2020/21  
Se också §3.2. Aryo Makko redogjorde för planering och möjliga gäster under 
2020/21. Styrelsen uttalade sitt stöd för att inkludera både juniora och 
seniora forskare och en tematisk och kronologisk bredd. Styrelsen är också 
positiv till att inkludera praktiker.   
 

§4.3 Budget 2020/21  
Aryo Makko redogjorde för förslag till budget för verksamhetsåret 2020/21 
(Bilaga 3) och påpekade att ändringar kan uppstå när restriktioner kring 
Coronaviruspandemin hävs. Styrelsen beslutade att rekommendera 
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer att anta 
den föreslagna budgeten.  
 

§4.4 Mission Statement  
Aryo Makko kommer att ta fram ett utkast på Mission Statement för 
centrumet och cirkulera det till styrelsens ledamöter.  
 

§4.5 Ansökan till ERC och WAF  
Aryo Makko redogjorde för sina planer att ansöka om projektstöd från ERC 
och WAF för att finansiera fler personer inom centrumets ramar. Temat för 
ansökan är migrationsregimernas historia efter andra världskriget. Ansökan 
utformas med kollegor vid Institut für Zeitgeschichte och Ludwig-Maximilians-
Universität i München där Aryo Makko kommer att vara gästprofessor fr.o.m. 
1 juli 2020. 
 

§4.6 Utgivning av skriftserie genom förlaget Santérus 
Aryo Makko redogjorde för idé om att ge ut en skriftserie på svenska genom 
Santérus förlag (se Bilaga 4). Finansieringen ska sökas separat hos olika 
stiftelser för varje skrift och blir föreståndarens ansvarar. Styrelsen uttryckte 
sitt principiella stöd för förslaget men betonade vikten av kontinuerlig 
publicering.  
 

§4.7 Framtida samarbete med departement och arkiv för utgivning av 
diplomatiska dokument 

Aryo Makko redogjorde för idén om att inleda ett samarbete med berörda 
departement och arkiv för att undersöka behovet och möjligheten att ge ut 
eller digitalt tillgängliggöra utrikespolitiskt källmaterial enligt internationell 
praxis. Några exempel på regelbunden utgivning av sådana dokument är 



Foreign Relations of the United States (FRUS) i USA, Documents on British 
Policy Overseas (DBPO) i Storbritannien, Akten zur Auswärtigen Politik der 
Bundesrepublik Deutschland i Tyskland (AAPD), Diplomatische Dokument 
eder Schweiz (DODIS) och Documents diplomatiques français (DDF). Aryo 
Makko har fört samtal med professor Sacha Zala (Bern) som är ordförande för 
International Committee of Editors of Diplomatic Documents och åtar sig 
frågan tillsammans med Karin Åström Iko.  
 
 

§5 Övrigt 
Förslag till tid för höstens styrelsemöte skickas ut av Aryo Makko via Doodle.  
 
Björn Wittrock tackade styrelsen för ett intressant möte och förklarade mötet 
avslutat.  
 
 
 
Vid protokollet:  
 
 
 
……………………………………………. 
Emma Rosengren 
 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
…………………………………………….  ……………………………………………. 
Thomas Jonter, justeringsperson  Elisabeth Corell, justeringsperson 





Stockholms universitet 
Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia  
 
Styrelseprotokoll 
Styrelsemöte  
Digitalt via plattformen ZOOM 
Fredagen 8 maj 2020, kl. 10–12  
 
Närvarande:  
Elisabeth Corell Styrelseledamot 
Thomas Jonter Styrelseledamot 
Aryo Makko  Föreståndare 
Leos Müller  Styrelseledamot 
Emma Rosengren Styrelseledamot, sekreterare 
Björn Wittrock Ordförande 
Karin Åström Iko Styrelseledamot 
 
Oscar Nygren Adjungerad till mötet, ny sekreterare från augusti 2020, deltog kl. 


11 – 12.   
 
Ej närvarande: 
Daniel Tarschys Styrelseledamot (anmält tekniska problem) 
 
 


§1. Mötets öppnande  
Aryo Makko hälsade alla välkomna, öppnade mötet och lämnade över ordet till 
styrelsens ordförande Björn Wittrock som inledde mötet med en presentationsrunda.  


 
 


§2. Formalia  
§2.1 Val av justeringspersoner 


Thomas Jonter och Elisabeth Corell valdes till justeringspersoner. 
 


§2.2 Val av mötesordförande och sekreterare 
Björn Wittrock valdes till mötesordförande och Emma Rosengren till 
sekreterare. 
 


§2.3 Närvarorätt 
Oscar Nygren adjungerades till mötets punkter 3 c och d samt 4 och 5.  
 


§2.4 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes utan ändringar.  
 


§2.5 Föregående protokoll (Bilaga 1) 
Föregående protokoll lades till handlingarna.  
 
 







§3 Meddelanden  
 


§3.1 Centrumbildning  
Aryo Makko redogjorde för arbetet som ledde fram till Rektorsbeslut om 
centrumbildningen (6 februari 2020) med start 1 mars 2020.  


§3.2 Seminarieserien 2020  
Emma Rosengren redogjorde för vårens tre genomförda och fyra med 
anledning av Coronaviruspandemin inställda seminarier under våren 2020. 
Elisabeth Corell väckte frågan om höstens planering. Aryo Makko föreslog att 
vi avvaktar med planeringen av höstens verksamhet och fokuserar på 
seminarieserien våren 2021. Thomas Jonter betonade vikten av att centrumet 
syns även om verksamheten är begränsad. Styrelsen var överens om att det 
är önskvärt att arrangera någon form av utåtriktat event för att synliggöra och 
marknadsföra centret. Aryo Makko föreslog ett program för hösten 
bestående av fyra digitala seminarier med olika teman och fick i uppdrag att 
ta fram en sådan planering för digital närvaro under hösten.  
 


§3.3 Annan pågående verksamhet inklusive internationella samarbeten 
§3.3.1 Workshop ”Nuclear Knowledges” med Sciences Po, Paris  


Thomas Jonter redogjorde för samarbete med Sciences Po och King’s 
College London och den workshop som genomfördes med stöd från 
IRH i september 2019 vid Stockholms universitet. Projektet fortgår och 
kommer att resultera i en publikation, sannolikt ett temanummer i 
tidskriften International History Review. Aryo Makko betonade vikten 
av att centrets stöd omnämns när skriften publiceras.  
 


§3.3.2 Projektet “Die Rolle der neutralen Staaten in der KSZE-Politik 
der Sowjetunion”  


Centrumet är officiell partner i projektet som leds av Ludwig-
Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung i Graz. Projektet har fått 
389 000€ från österrikiska vetenskapsrådet och handlar om de 
neutrala ländernas roll i Sovjetunionens ESK politik under 
Brezjneveran. Aryo Makko redogjorde för projektets upplägg och 
berättade att forskarna har fått tillgång till hittills outforskat 
källmaterial i ryska arkiv för det. Centrumet skulle ha stått värd för en 
workshop inom projektet i slutet av april som blev inställd. Samtal 
pågår om huruvida den kommer att hållas digitalt eller fysiskt vid 
senare tillfälle.  
 


§3.3.3 Programansökan till Riksbankens Jubileumsfond  
Aryo Makko redogjorde för en omfattande programansökan med 
titeln ”Att möta det oväntade – Norden och övergången från kalla 
kriget till den amerikanska världsordningen” till Riksbankens 
Jubileumsfond. Aryo Makko agerar som projektledare, totalt ingår 25 
forskare från 12 länder i ansökan. Programmet planeras pågå under 6 
år med start 2021 och ansökt belopp är drygt 40 miljoner SEK.  
 







§3.3.4 Workshop “New Nationalisms in the Baltic Sea Regions. Master 
Narratives and Counter Narratives in New Nationalism” med 
Universität Greifswald  


Aryo Makko redogjorde för samarbetet med Greifswald där professor 
Cordelia Hess leder arbetet med ett cluster runt temat nya 
nationalismer i Östersjöområdet. Centrumet stod värd för en 
workshop i början av februari 2020 där vi även representerades av 
Ann-Judith Rabenschlag från Historiska institutionen och planer finns 
för fortsatt samarbete och sampublicering. Oscar Nygren anslöt till 
mötet under denna punkt.  
  


§3.3.5 Workshop “200 Years of Peace in Sweden”  
Leos Müller redogjorde för workshop under temat ”200 år av fred i 
Sverige” som hölls digitalt i mitten av april. Workshopen bestod av sex 
bidrag som projektledarna Nevra Biltekin, Leos Müller och Magnus 
Petersson planerar att publicera i en engelskspråkig bok på åtta 
kapitel. Kontakt har tagits med förlaget Berghahn Books.  
 


§3.4 Ny sekreterare 
Oscar Nygren presenterade sig för styrelsen. Han är amanuens vid Historiska 
institutionen på Stockholms universitet och skriver för närvarande sin 
masteruppsats i historia. Oscar kommer att ersätta Emma Rosengren som 
sekreterare för centrumet med start 1 augusti 2020. Styrelsen hälsar Oscar 
Nygren välkommen.  
 


§3.5 Ekonomi  
§3.5.1 Årets budget 


Emma Rosengren redogjorde för verksamhetsårets faktiska kostnader 
och påpekade att de på grund av pandemin är lägre än i den budget 
som antogs 2019 (Bilaga 2). Styrelsen tackade för rapporten och 
ställde sig bakom rapporteringen till Institutionen för ekonomisk 
historia och internationella relationer som har budgetansvar för 
centrumet.  
 


§3.5.2 Bidrag från Henrik Granholms Stiftelse för åren 2019–2022  
Aryo Makko berättade att dialogen med Rektor Astrid Söderbergh 
Widding har förts kontinuerligt och att Granholms Stiftelse som 
planerat beviljar centrumet ett stöd på 500 tkr för verksamhetsåret 
2020/21.  
 


§3.5.3 Arvoden för föreståndare och sekreterare för 2020/21  
Thomas Jonter redogjorde för förslaget att besluta om oförändrade 
arvoden för föreståndare och sekreterare 2020/21 (se Bilaga 3). 
Styrelsen ställde sig bakom förslaget.  
 
 
 







§4 Framtidsplanering  
§4.1 Centrumets invigning 1 september 


Aryo Makko meddelade att invigningen av centrumet är uppskjuten till 1 
september 2020. Invigningen kommer att hållas på Schefflerska palatset 
(”Spökslottet”). Aryo Makko ansvarar tillsammans med sekreteraren för 
planeringen. Rektor, toppdiplomaten Jan Eliasson, styrelseordföranden Björn 
Wittrock och föreståndaren kommer att hålla tal. Thomas Jonter kommer att 
bidra med en föreläsning om den svenska nedrustningspolitikens historia. 
  


§4.2 Seminarieserien 2020/21  
Se också §3.2. Aryo Makko redogjorde för planering och möjliga gäster under 
2020/21. Styrelsen uttalade sitt stöd för att inkludera både juniora och 
seniora forskare och en tematisk och kronologisk bredd. Styrelsen är också 
positiv till att inkludera praktiker.   
 


§4.3 Budget 2020/21  
Aryo Makko redogjorde för förslag till budget för verksamhetsåret 2020/21 
(Bilaga 3) och påpekade att ändringar kan uppstå när restriktioner kring 
Coronaviruspandemin hävs. Styrelsen beslutade att rekommendera 
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer att anta 
den föreslagna budgeten.  
 


§4.4 Mission Statement  
Aryo Makko kommer att ta fram ett utkast på Mission Statement för 
centrumet och cirkulera det till styrelsens ledamöter.  
 


§4.5 Ansökan till ERC och WAF  
Aryo Makko redogjorde för sina planer att ansöka om projektstöd från ERC 
och WAF för att finansiera fler personer inom centrumets ramar. Temat för 
ansökan är migrationsregimernas historia efter andra världskriget. Ansökan 
utformas med kollegor vid Institut für Zeitgeschichte och Ludwig-Maximilians-
Universität i München där Aryo Makko kommer att vara gästprofessor fr.o.m. 
1 juli 2020. 
 


§4.6 Utgivning av skriftserie genom förlaget Santérus 
Aryo Makko redogjorde för idé om att ge ut en skriftserie på svenska genom 
Santérus förlag (se Bilaga 4). Finansieringen ska sökas separat hos olika 
stiftelser för varje skrift och blir föreståndarens ansvarar. Styrelsen uttryckte 
sitt principiella stöd för förslaget men betonade vikten av kontinuerlig 
publicering.  
 


§4.7 Framtida samarbete med departement och arkiv för utgivning av 
diplomatiska dokument 


Aryo Makko redogjorde för idén om att inleda ett samarbete med berörda 
departement och arkiv för att undersöka behovet och möjligheten att ge ut 
eller digitalt tillgängliggöra utrikespolitiskt källmaterial enligt internationell 
praxis. Några exempel på regelbunden utgivning av sådana dokument är 







Foreign Relations of the United States (FRUS) i USA, Documents on British 
Policy Overseas (DBPO) i Storbritannien, Akten zur Auswärtigen Politik der 
Bundesrepublik Deutschland i Tyskland (AAPD), Diplomatische Dokument 
eder Schweiz (DODIS) och Documents diplomatiques français (DDF). Aryo 
Makko har fört samtal med professor Sacha Zala (Bern) som är ordförande för 
International Committee of Editors of Diplomatic Documents och åtar sig 
frågan tillsammans med Karin Åström Iko.  
 
 


§5 Övrigt 
Förslag till tid för höstens styrelsemöte skickas ut av Aryo Makko via Doodle.  
 
Björn Wittrock tackade styrelsen för ett intressant möte och förklarade mötet 
avslutat.  
 
 
 
Vid protokollet:  
 
 
 
……………………………………………. 
Emma Rosengren 
 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
…………………………………………….  ……………………………………………. 
Thomas Jonter, justeringsperson  Elisabeth Corell, justeringsperson 
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