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Stockholms universitet 
Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia  
 

Styrelseprotokoll  
Styrelsemöte   
Digitalt via plattformen ZOOM 
Fredagen 7 maj 2021, kl. 10–12.00   
 
Närvarande:   
Elisabeth Corell  Styrelseledamot  
Thomas Jonter  Styrelseledamot  
Aryo Makko     Föreståndare  
Leos Müller     Styrelseledamot  
Oscar Nygren   Sekreterare  
Magnus Petersson Prefekt för Institutionen för ekonomisk historia och internationella 

relationer  
Emma Rosengren Styrelseledamot 
Daniel Tarschys Styrelseledamot (frånvarande under punkterna 3.5 till 4.3 på grund av 

tekniska problem) 
Björn Wittrock  Ordförande  
 
Ej närvarande:  
Karin Åström Iko  Styrelseledamot (anmält förhinder)  
 
 

§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 Oscar Nygren till sekreterare.  
 
§2.3 Närvarorätt 
Magnus Petersson adjungerades till mötets alla punkter. 
 
§2.4 Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes utan ändringar.  
 
§2.5 Föregående protokoll  
Föregående protokoll lades till handlingarn (Bilaga 1). 
  
 

§3 Meddelanden 
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§3.1 Seminarieserien hösten 2020 och våren 2021 
Oscar Nygren redogjorde för vårens seminarier som alla genomfördes via Zoom. 
Höstens seminarier planeras också digitalt, med reservation för att restriktionerna 
hävs och intresse för fysiska möten finns. Oscar Nygren väckte frågan om att byta tid 
för seminariet framöver, från klockan 13 till 15, för att möjliggöra ett större 
deltagande och etablera en postseminariekultur. Aryo Makko föreslog att undersöka 
möjligheterna för att anordna hybridseminarier där deltagare kan tillkomma via Zoom. 
Magnus Petersson upplyste styrelsen om att Institutionen för ekonomisk historia och 
internationella relationer uppdaterat tekniken i seminarierummen i A9 för denna typ 
av seminarier. Han betonade även att institutionen har sina högre seminarier på 
tisdagar och torsdagar och att det därför vore bra att fortsätta genomföra centrumets 
seminarier på onsdagar.  
 
 
§3.2 Annan pågående verksamhet inklusive internationella samarbeten 

§3.2.1 Advisory board  
Aryo Makko presenterade fyra personer som tackat ja till att sitta i 
centrumets advisory board:  
• Linda Colley, professor i historia vid Princeton University, 
• Laurien Crump-Gabreëls, docent i de internationella relationernas 

historia vid Universiteit Utrecht, 
• David Motadel, docent i internationell historia vid London School of 

Economics and Political Science, 
• Karl Molin, professor emeritus i historia vid Stockholms universitet. 

 
§3.2.2 Utgivning av skriftserie genom förlaget Santérus (Bilaga 3) 
Aryo Makko redogjorde för samarbetet med förläggaren Torbjörn 
Santérus. Centrumet har fått fördelaktiga priser och en tydlig plats på 
förlagets hemsida. Tryckbidrag för seriens två första volymer har 
erhållits från såväl Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond som 
Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.  
 
§3.2.3 Boken Pax Suecia  
Magnus Petersson berättade att boken i princip är färdig men att 
förlaget Berghahn Books har varit långsamma och bett om en 
avslutande språkgranskning. Leos Müller tillade att redaktörerna hade 
anlitat en bra språkgranskare som gjort ett bra jobb men att ett kapitel 
fortfarande behövdes ses över. 
 
§3.2.4 Workshop i samarbete med ”Nuclear Knowledges” vid 
SciencesPo, Paris  
Thomas Jonter redogjorde detaljerat för samarbetet med SciencesPo i 
Paris och workshopen. Pandemin har försenat arbetet med den första 
workshopens bidrag något. Thomas Jonter och föreståndaren har 
diskuterat centrumets utrymme för att stödja en kommande workshop i 
höst och lade ett förslag på 30 000 kr. Styrelsen tog beslut om att bevilja 
bidraget.  
 
§3.2.5 Projektet “Die Rolle der neutralen Staaten in der KSZE-Politik 
der Sowjetunion” i samarbete med Ludwig Boltzmann Institut für 
Kriegsfolgenforschung, Graz 
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Projektet har under pandemin stannat av på grund av försämrat tillgång 
till arkiven. Under senaste månaden har arbetet påbörjats igen och de 
ryska arkiven har börjat tillhandahålla dokument till forskningen. En 
konferens kommer att hållas i Graz i september, Aryo Makko bidrar 
med forskning om svensk-sovjetiska relationer tillsammans med Alexey 
Komarov som är forskare vid Ryska vetenskapsakademien och Professor 
II vid universitetet i Tromsö.  
 
§3.2.6 Forskningsansökningar (Engkvist, WAF, ERC) 
Aryo Makko redogjorde för en ansökan till Olle Engkvists stiftelse för 
doktorandforskning om Sverige och Nationernas Förbund. OES avslog 
ansökan i februari 2021 men uppmuntrande samtidigt att söka på nytt 
med ett reviderat ekonomiskt upplägg då stiftelsen prioriterar 
stipendier över lön. Den reviderade ansökan är inlämnad, besked väntas 
i början av juni. 
Forskningsberedningen för humanvetenskapliga området vid 
Stockholms universitet beslutade att inte nominera Aryo Makko och 
hans projekt The European Migration Regimes: A History för 
programmet Wallenberg Academy Fellows.  

 
§3.3 Blixrummet 
Rum D858 hyrs av Historiska institutionen sedan 2020 för att erbjuda sekreteraren och 
gästforskare en arbetsplats och centrumet en fysisk närvaro vid Stockholms 
universitet. Det har nu inretts med föremål (bilder, affischer, statyer, priser etc.) som 
Hans Blix donerat till centrumet. Dessutom har föreståndaren och sekreteraren börjat 
bygga upp en fackbokssamling. D858 är nu märkt som ”Blixrummet”. 

 
§3.4 Verksamhetsberättelse 
Oscar Nygren och Aryo Makko arbetar med centrumets första verksamhetsberättelse 
som kommer att omfatta perioden 2020-03-01 – 2021-06-30. Därefter kommer 
verksamhetsberättelser att tas fram läsårsvist. 
 
§3.5 Ekonomi  

§3.5.1 Årets budget  
Aryo Makko redogjorde för det pågående verksamhetsårets faktiska 
kostnader (Bilaga 2). Centrumet har ackumulerat ett överskott på grund 
av minskade kostnader under pandemin samt externa tryckbidrag 
(Bilaga 3). Styrelsen tackade för rapporten. 
 
§3.5.2 Arvoden för föreståndare och sekreterare för 2021/22 
Magnus Petersson redogjorde för förslaget att höja arvodet för 
föreståndarskapet med 1000 kr/månad och anpassa arvodet till 
sekreterare till gällande doktorandstege vid Södertörns högskola där 
Oscar Nygren tillträder en doktorandtjänst efter sommaren. Styrelsen 
ställde sig enhälligt bakom förslaget. Föreståndaren får i uppdrag att se 
över sekreterarens arvode i höst. 
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§4 Framtidsplanering  
 

§4.1 Budget 2021/22 
Aryo Makko redogjorde för förslag till budget för kommande verksamhetsåret (Bilaga 
4) och påpekade att ändringar kan uppstå när restriktionerna kring pandemin hävs. 
Styrelsen beslutade att rekommendera Institutionen för ekonomisk historia och 
internationella relationer att anta den föreslagna budgeten. 
 
§4.2 Sekreterarrollen 
Styrelsen diskuterade behovet och möjligheten att utöka sekreterarrollens omfattning 
från 15 till 20 procent av heltid. Flera styrelseledamöter tror att centrumets tilltagande 
verksamhet kan kräva en sådan justering och ger föreståndaren i uppdrag att föra en 
kontinuerlig dialog med sekreteraren i frågan. 
 
§4.3 Seminarieserien 2021/22 
Seminarieprogrammet för höstterminen är fastställt (Bilaga 5). Föreståndaren 
uttryckte en förhoppning om att seminarieserien under kommande verksamhetsår kan 
återgå till fysisk form eller hybridform med fysiska seminarier i kombination med 
möjligheten att närvara via Zoom och att fler utländska forskare kan bjudas till 
Stockholm igen. De goda kontakterna som etablerats mellan centrumet och 
internationellt ledande forskare är beroende av personliga utbyten som seminariet 
erbjuder en utmärkt plattform för.  
 
§4.4 Strategisk rekrytering av potentiella doktorander 
Aryo Makko upplyste om att han arbetar aktivt med att rekrytera skickliga studenter 
med potential att få en plats på Forskarutbildningsnivå till centrumet. Arbetet har gett 
resultat i form av Oscar Nygrens antagning till forskarutbildningen vid Södertörns 
högskola. Ytterligare en masterstudent deltar redan aktivt i centrumets seminarier, en 
annan har skrivit klart sin kandidatuppsats och kommer att uppmuntras delta 
framöver. 

 
§4.5 Framtida samarbete med departement och arkiv för utgivning av diplomatiska 
dokument 
Även detta projekt stannade upp på grund av pandemin. Diskussionen med 
Riksarkivarien Karin Åström Iko har dock återupptagits. Riksarkivarien och 
föreståndaren kommer att organisera ett möte med Riksarkivets nya 
forskningssekreterare och företrädare för UD för att diskutera frågan och bilda en 
svensk delegation till 16th International Conference of Editors of Diplomatic 
Documents i Warsawa nästa år.  

 
§4.6 Forskningsansökningar 
Föreståndarens arbete med en ansökan om ERC Consolidator Grant fortlöper. 
Dessutom har en dialog med Centrum för näringslivshistoria inletts för att undersöka 
möjligheten att utveckla en ansökan om statens respektive näringslivets roller, samt 
deras samarbete och konflikter, i etablerandet av och arbetet med svenska politiska 
och ekonomiska intressen i utlandet cirka 1850–1950. Möjliga anslagsformer till ett 
sådant projekt är RJ program och VR stöd till forskningsmiljö. Till den senare kan också 
en ansökan för ett projekt om s.k. Sekundärimperialismus tänkas. Aryo Makko 
planerar att anordna en konferens i ämnet tillsammans med globalhistorikern Christof 
Dejung i slutet av 2022 eller mitten av 2023. 
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§4.7 Centrumets invigning 
Aryo Makko redogjorde för förberedelserna inför centrumets invigning. Elisabeth 
Corell hade väckt frågan om ett digitalt alternativ men Hans Blix har varit tydlig med 
att han föredrar en fysisk tillställning vid senare tidpunkt. Aryo Makko har diskuterat 
frågan med Rektor. Det råder enighet om att inget datum för invigning under 2021 kan 
sättas så länge restriktionerna inte hävts men Aryo Makko ska ta kontakt med 
Spökslottet igen för att förbereda en invigning med kort varsel när/om situationen 
tillåter. Styrelsen ställde sig enhälligt bakom detta tillvägagångssätt till.  
 
§4.8 Donationer 
Möjligheten att få in en större donation för att etablera ett fellowship program eller 
en gästprofessur vid centrumet diskuterades redan under planeringsfasen för 
centrumet. Målet har varit att kunna meddela ett löfte om donation under 
invigningsceremonin. Stockholms universitet saknar fasta rutiner för dylika 
donationer. Björn Wittrock betonade betydelsen av flexibilitet i bemötandet av 
potentiella donatorer. Styrelsen identifierade flera intressanta stiftelser och tog beslut 
om att bilda en projektgrupp bestående av Thomas Jonter, Aryo Makko, Daniel 
Tarschys och Björn Wittrock för att arbeta med frågan.  
 
§4.9 Basfinansiering efter 2022 
Centrumets basfinansiering täcks av det treåriga anslaget från Granholms stiftelsen för 
perioden 2019–2022. Aryo Makko meddelade styrelsen att Rektor inte utesluter 
fortsatt finansiering från Granholms men gärna ser att centrumet söker externa 
anslag. Styrelsen ger därför Aryo Makko uppdrag att börja söka extern basfinansiering. 
 

§5 Övrigt  
Björn Wittrock tackade styrelsen, föreståndaren och sekreteraren samt prefekten för aktiv 
medverkan och förklarade mötet avslutat.   
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
................................... 
Oscar Nygren  

 
 
 

Justeras:  
 
 
 
.....................................  ......................................... 
Thomas Jonter, justeringsperson  Elisabeth Corell, justeringsperson 
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Stockholms universitet 
Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia  
 


Styrelseprotokoll  
Styrelsemöte   
Digitalt via plattformen ZOOM 
Fredagen 7 maj 2021, kl. 10–12.00   
 
Närvarande:   
Elisabeth Corell  Styrelseledamot  
Thomas Jonter  Styrelseledamot  
Aryo Makko     Föreståndare  
Leos Müller     Styrelseledamot  
Oscar Nygren   Sekreterare  
Magnus Petersson Prefekt för Institutionen för ekonomisk historia och internationella 


relationer  
Emma Rosengren Styrelseledamot 
Daniel Tarschys Styrelseledamot (frånvarande under punkterna 3.5 till 4.3 på grund av 


tekniska problem) 
Björn Wittrock  Ordförande  
 
Ej närvarande:  
Karin Åström Iko  Styrelseledamot (anmält förhinder)  
 
 


§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 Oscar Nygren till sekreterare.  
 
§2.3 Närvarorätt 
Magnus Petersson adjungerades till mötets alla punkter. 
 
§2.4 Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes utan ändringar.  
 
§2.5 Föregående protokoll  
Föregående protokoll lades till handlingarn (Bilaga 1). 
  
 


§3 Meddelanden 
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§3.1 Seminarieserien hösten 2020 och våren 2021 
Oscar Nygren redogjorde för vårens seminarier som alla genomfördes via Zoom. 
Höstens seminarier planeras också digitalt, med reservation för att restriktionerna 
hävs och intresse för fysiska möten finns. Oscar Nygren väckte frågan om att byta tid 
för seminariet framöver, från klockan 13 till 15, för att möjliggöra ett större 
deltagande och etablera en postseminariekultur. Aryo Makko föreslog att undersöka 
möjligheterna för att anordna hybridseminarier där deltagare kan tillkomma via Zoom. 
Magnus Petersson upplyste styrelsen om att Institutionen för ekonomisk historia och 
internationella relationer uppdaterat tekniken i seminarierummen i A9 för denna typ 
av seminarier. Han betonade även att institutionen har sina högre seminarier på 
tisdagar och torsdagar och att det därför vore bra att fortsätta genomföra centrumets 
seminarier på onsdagar.  
 
 
§3.2 Annan pågående verksamhet inklusive internationella samarbeten 


§3.2.1 Advisory board  
Aryo Makko presenterade fyra personer som tackat ja till att sitta i 
centrumets advisory board:  
• Linda Colley, professor i historia vid Princeton University, 
• Laurien Crump-Gabreëls, docent i de internationella relationernas 


historia vid Universiteit Utrecht, 
• David Motadel, docent i internationell historia vid London School of 


Economics and Political Science, 
• Karl Molin, professor emeritus i historia vid Stockholms universitet. 


 
§3.2.2 Utgivning av skriftserie genom förlaget Santérus (Bilaga 3) 
Aryo Makko redogjorde för samarbetet med förläggaren Torbjörn 
Santérus. Centrumet har fått fördelaktiga priser och en tydlig plats på 
förlagets hemsida. Tryckbidrag för seriens två första volymer har 
erhållits från såväl Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond som 
Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.  
 
§3.2.3 Boken Pax Suecia  
Magnus Petersson berättade att boken i princip är färdig men att 
förlaget Berghahn Books har varit långsamma och bett om en 
avslutande språkgranskning. Leos Müller tillade att redaktörerna hade 
anlitat en bra språkgranskare som gjort ett bra jobb men att ett kapitel 
fortfarande behövdes ses över. 
 
§3.2.4 Workshop i samarbete med ”Nuclear Knowledges” vid 
SciencesPo, Paris  
Thomas Jonter redogjorde detaljerat för samarbetet med SciencesPo i 
Paris och workshopen. Pandemin har försenat arbetet med den första 
workshopens bidrag något. Thomas Jonter och föreståndaren har 
diskuterat centrumets utrymme för att stödja en kommande workshop i 
höst och lade ett förslag på 30 000 kr. Styrelsen tog beslut om att bevilja 
bidraget.  
 
§3.2.5 Projektet “Die Rolle der neutralen Staaten in der KSZE-Politik 
der Sowjetunion” i samarbete med Ludwig Boltzmann Institut für 
Kriegsfolgenforschung, Graz 
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Projektet har under pandemin stannat av på grund av försämrat tillgång 
till arkiven. Under senaste månaden har arbetet påbörjats igen och de 
ryska arkiven har börjat tillhandahålla dokument till forskningen. En 
konferens kommer att hållas i Graz i september, Aryo Makko bidrar 
med forskning om svensk-sovjetiska relationer tillsammans med Alexey 
Komarov som är forskare vid Ryska vetenskapsakademien och Professor 
II vid universitetet i Tromsö.  
 
§3.2.6 Forskningsansökningar (Engkvist, WAF, ERC) 
Aryo Makko redogjorde för en ansökan till Olle Engkvists stiftelse för 
doktorandforskning om Sverige och Nationernas Förbund. OES avslog 
ansökan i februari 2021 men uppmuntrande samtidigt att söka på nytt 
med ett reviderat ekonomiskt upplägg då stiftelsen prioriterar 
stipendier över lön. Den reviderade ansökan är inlämnad, besked väntas 
i början av juni. 
Forskningsberedningen för humanvetenskapliga området vid 
Stockholms universitet beslutade att inte nominera Aryo Makko och 
hans projekt The European Migration Regimes: A History för 
programmet Wallenberg Academy Fellows.  


 
§3.3 Blixrummet 
Rum D858 hyrs av Historiska institutionen sedan 2020 för att erbjuda sekreteraren och 
gästforskare en arbetsplats och centrumet en fysisk närvaro vid Stockholms 
universitet. Det har nu inretts med föremål (bilder, affischer, statyer, priser etc.) som 
Hans Blix donerat till centrumet. Dessutom har föreståndaren och sekreteraren börjat 
bygga upp en fackbokssamling. D858 är nu märkt som ”Blixrummet”. 


 
§3.4 Verksamhetsberättelse 
Oscar Nygren och Aryo Makko arbetar med centrumets första verksamhetsberättelse 
som kommer att omfatta perioden 2020-03-01 – 2021-06-30. Därefter kommer 
verksamhetsberättelser att tas fram läsårsvist. 
 
§3.5 Ekonomi  


§3.5.1 Årets budget  
Aryo Makko redogjorde för det pågående verksamhetsårets faktiska 
kostnader (Bilaga 2). Centrumet har ackumulerat ett överskott på grund 
av minskade kostnader under pandemin samt externa tryckbidrag 
(Bilaga 3). Styrelsen tackade för rapporten. 
 
§3.5.2 Arvoden för föreståndare och sekreterare för 2021/22 
Magnus Petersson redogjorde för förslaget att höja arvodet för 
föreståndarskapet med 1000 kr/månad och anpassa arvodet till 
sekreterare till gällande doktorandstege vid Södertörns högskola där 
Oscar Nygren tillträder en doktorandtjänst efter sommaren. Styrelsen 
ställde sig enhälligt bakom förslaget. Föreståndaren får i uppdrag att se 
över sekreterarens arvode i höst. 
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§4 Framtidsplanering  
 


§4.1 Budget 2021/22 
Aryo Makko redogjorde för förslag till budget för kommande verksamhetsåret (Bilaga 
4) och påpekade att ändringar kan uppstå när restriktionerna kring pandemin hävs. 
Styrelsen beslutade att rekommendera Institutionen för ekonomisk historia och 
internationella relationer att anta den föreslagna budgeten. 
 
§4.2 Sekreterarrollen 
Styrelsen diskuterade behovet och möjligheten att utöka sekreterarrollens omfattning 
från 15 till 20 procent av heltid. Flera styrelseledamöter tror att centrumets tilltagande 
verksamhet kan kräva en sådan justering och ger föreståndaren i uppdrag att föra en 
kontinuerlig dialog med sekreteraren i frågan. 
 
§4.3 Seminarieserien 2021/22 
Seminarieprogrammet för höstterminen är fastställt (Bilaga 5). Föreståndaren 
uttryckte en förhoppning om att seminarieserien under kommande verksamhetsår kan 
återgå till fysisk form eller hybridform med fysiska seminarier i kombination med 
möjligheten att närvara via Zoom och att fler utländska forskare kan bjudas till 
Stockholm igen. De goda kontakterna som etablerats mellan centrumet och 
internationellt ledande forskare är beroende av personliga utbyten som seminariet 
erbjuder en utmärkt plattform för.  
 
§4.4 Strategisk rekrytering av potentiella doktorander 
Aryo Makko upplyste om att han arbetar aktivt med att rekrytera skickliga studenter 
med potential att få en plats på Forskarutbildningsnivå till centrumet. Arbetet har gett 
resultat i form av Oscar Nygrens antagning till forskarutbildningen vid Södertörns 
högskola. Ytterligare en masterstudent deltar redan aktivt i centrumets seminarier, en 
annan har skrivit klart sin kandidatuppsats och kommer att uppmuntras delta 
framöver. 


 
§4.5 Framtida samarbete med departement och arkiv för utgivning av diplomatiska 
dokument 
Även detta projekt stannade upp på grund av pandemin. Diskussionen med 
Riksarkivarien Karin Åström Iko har dock återupptagits. Riksarkivarien och 
föreståndaren kommer att organisera ett möte med Riksarkivets nya 
forskningssekreterare och företrädare för UD för att diskutera frågan och bilda en 
svensk delegation till 16th International Conference of Editors of Diplomatic 
Documents i Warsawa nästa år.  


 
§4.6 Forskningsansökningar 
Föreståndarens arbete med en ansökan om ERC Consolidator Grant fortlöper. 
Dessutom har en dialog med Centrum för näringslivshistoria inletts för att undersöka 
möjligheten att utveckla en ansökan om statens respektive näringslivets roller, samt 
deras samarbete och konflikter, i etablerandet av och arbetet med svenska politiska 
och ekonomiska intressen i utlandet cirka 1850–1950. Möjliga anslagsformer till ett 
sådant projekt är RJ program och VR stöd till forskningsmiljö. Till den senare kan också 
en ansökan för ett projekt om s.k. Sekundärimperialismus tänkas. Aryo Makko 
planerar att anordna en konferens i ämnet tillsammans med globalhistorikern Christof 
Dejung i slutet av 2022 eller mitten av 2023. 
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§4.7 Centrumets invigning 
Aryo Makko redogjorde för förberedelserna inför centrumets invigning. Elisabeth 
Corell hade väckt frågan om ett digitalt alternativ men Hans Blix har varit tydlig med 
att han föredrar en fysisk tillställning vid senare tidpunkt. Aryo Makko har diskuterat 
frågan med Rektor. Det råder enighet om att inget datum för invigning under 2021 kan 
sättas så länge restriktionerna inte hävts men Aryo Makko ska ta kontakt med 
Spökslottet igen för att förbereda en invigning med kort varsel när/om situationen 
tillåter. Styrelsen ställde sig enhälligt bakom detta tillvägagångssätt till.  
 
§4.8 Donationer 
Möjligheten att få in en större donation för att etablera ett fellowship program eller 
en gästprofessur vid centrumet diskuterades redan under planeringsfasen för 
centrumet. Målet har varit att kunna meddela ett löfte om donation under 
invigningsceremonin. Stockholms universitet saknar fasta rutiner för dylika 
donationer. Björn Wittrock betonade betydelsen av flexibilitet i bemötandet av 
potentiella donatorer. Styrelsen identifierade flera intressanta stiftelser och tog beslut 
om att bilda en projektgrupp bestående av Thomas Jonter, Aryo Makko, Daniel 
Tarschys och Björn Wittrock för att arbeta med frågan.  
 
§4.9 Basfinansiering efter 2022 
Centrumets basfinansiering täcks av det treåriga anslaget från Granholms stiftelsen för 
perioden 2019–2022. Aryo Makko meddelade styrelsen att Rektor inte utesluter 
fortsatt finansiering från Granholms men gärna ser att centrumet söker externa 
anslag. Styrelsen ger därför Aryo Makko uppdrag att börja söka extern basfinansiering. 
 


§5 Övrigt  
Björn Wittrock tackade styrelsen, föreståndaren och sekreteraren samt prefekten för aktiv 
medverkan och förklarade mötet avslutat.   
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
................................... 
Oscar Nygren  


 
 
 


Justeras:  
 
 
 
.....................................  ......................................... 
Thomas Jonter, justeringsperson  Elisabeth Corell, justeringsperson 
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