1(2)

2013-02-27
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Protokoll 1/2013
Ärende:
Tid:
Möte nr:
Plats:

Ordinarie styrelsemöte vid Stressforskningsinstitutet
Måndag 25 februari 2013, klockan 14.00-16.00
1/2013
Stressforskningsinstitutet, Frescati Hagväg 16A, rum 207

Närvarande: Carter Ned, handläggare
Ericson Mats, professor
Karlström Karin, utredare
Klevegren, Veronica, ekonomiansvarig
Kecklund Göran, docent
Nordenskiöld Louise, administrativ chef
Westerlund Hugo, professor
Åkerstedt Torbjörn, professor
Förhinder:

Lundberg Olle, professor
Laflamme Lucie, professor

Dagordning:
§ 1. Mötet öppnas
Styrelsens ordförande Ned Carter öppnade mötet.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordning godkändes enligt föreliggande förslag.
§ 3. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll 4/2012 godkändes.
§ 4. Val av justeringsperson
Veronica Klevergren valdes till justeringsperson.
§ 5. Aktuell forskning inom Stressforskningsinstitutet
Constanze Leineweber presenterade sin aktuella forskning om konflikten mellan arbetsliv och privatliv.
§ 6. Styrelsen informerar
- Karin K informerade om att SACO startat ett nyhetsbrev om chefs-och ledarskap som går ut till
Saco-förbundens medlemmar som är chefer eller till personer som är intresserade av chef- och ledarskapsfrågor och där aktuell forskning av intresse för temat lyfts fram. Detta kan vara en möjlig kanal för Stressforskningsinstitutet att föra ut sina resultat.

Postadress:
Stressforskningsinstitutet
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Besöksadress:
Frescati hagväg 16A
114 19 Stockholm
www.stressforskning.su.se

Telefax: 08-5537 8900
Telefon vxl: 08-16 20 00
info@stressforskning.su.se
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- GK informerade om Forum för arbetslivsforskning (FALF) som arrangerar 2013 års nationella arbetslivskonferens den 17-19 juni och där Stressforskningsinstitutets forskare medverkar. Konferensen organiseras av Psykologiska Institutionen vid Stockholms universitet i samarbete med Stockholm
Stress Center. Tema är ”Arbetslivets föränderlighet: Individ, organisations- och metodperspektiv”. Intresserade styrelsemedlemmar är välkomna att deltaga.
§ 7. Aktuellt inom Stressforskningsinstitutets verksamhet
- Torbjörn Åkerstedt (TÅ) informerade om den pågående processen kring ny föreståndare, då nuvarande föreståndares förordnande går ut 2013-07-31. Stressforskningsinstitutet har föreslagit professor Hugo Westerlund som ny föreståndare.
- TÅ informerade också om arbetet med en ny/reviderad strategisk plan för 2013-2015 samt en budgetprognos för 2013-2016 som nu är på remiss hos samhällsvetenskapliga fakultetskansliet och som
sedan ska fastställas i styrelsen.
- TÅ informerade vidare om nya forskarutbildningsämnet Folkhälsovetenskap där en arbetsgrupp
som består av representanter från Stressforskningsinstitutet och CHESS nu arbetar med ett förslag
till studieplan som bör vara klart till sommaren. Detta nya ämne möjliggör för Stressforskningsinstitutet att anta egna doktorander samt ger lite extra medel.
§ 8. Aktuellt inom Stockholm Stress Center
- TÅ informerade om flytten av SSC noden Arbets- och Miljömedicin vid KI, från Institutionen för
Folkhälsovetenskap till Institutet för Miljömedicin (IMM). Projektledarskapet övertas av Lena Hillert,
då Magnus Svartengren har övergått till arbete på Arbetsmiljöverket.
- TÅ informerade också om Forskarskolan inom SSC som har fått 3 milj. kr. beviljat med möjlighet till
förlängning. Forskarskolan ska innehålla teman som t.ex. stress-epidemiologi, stress och sömnfysiologi och brain-scanning. Forskarskolan görs i ett samarbete mellan Stressforskningsinstitutet, Belastningskadecentrum i Gävle och CHESS. Koordinator blir Eric Berntsson, lektor vid Psykologiska
Institutionen.
- Styrelsen informerades vidare om ett möte med SSC:s nya Advisory Board som planeras till den 9
juli 2013. Styrelsen beslöt att styrelsens ledamöter ska inbjudas.
§ 9. Årsredovisning 2012
Styrelsen fastställde Stressforskningsinstitutets årsredovisning för år 2012, enligt föreliggande förslag.
§ 10. Miljöledningsplan 2013
Styrelsen fastställde Stressforskningsinstitutets miljöledningsplan för år 2013, enligt föreliggande
förslag.
§ 11. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
§ 10. Fastställande av 2013 års möte
Övriga styrelsemöten för 2013 är måndag 20 maj, måndag 9 september samt måndag 25 november alla kl. 14.00-16.00.
§ 11. Mötet avslutas
Styrelsens ordförande Ned Carter avslutade mötet.
Underskrifter
Vid protokollet

Justeras

Louise Nordenskiöld

Veronika Klevegren

