
Verksamhetsberättelse för SWERA år 2019/20

1. Årsmöte

Det ordinarie årsmötet hölls den 3 oktober 2019 på Örebro universitet under SWERA:s årliga
konferens. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och verksamhetsplanen för 2019/20 godkändes.

2. Styrelsens verksamhet

Styrelsen har genomfört 12 protokollförda sammanträden (3/10, 14/11, 5/12, 9/1, 6/2, 12/3, 16/4,
7/5, 11/6, 20/8, 10/9 samt den 6/10). Övergripande har styrelsen successivt ökat sin aktivitet under
året och arbetat med att konsolidera föreningens arbete och kontakter samt förbättrat SWERA:s
synlighet i sociala medier.

3. Aktiviteter under verksamhetsåret

3.1. SWERA anordnade sin årliga konferens 2019 i samverkan med Örebro universitet.

3.2. I samband med SWERA-konferensen anordnas även professorsmötet inom det pedagogiska
kunskapsområdet.

3.3.  Under året har SWERA arbetat med att samla ihop och uppdatera kontaktlistor och
organisatoriska uppgifter om institutioner, prefekter och professorer inom det större pedagogiska
kunskapsområdet.

3.4. SWERA har fyra råd: Forskningspolitiska rådet, forskarutbildningsrådet, tidskriftsrådet samt
doktorandrådet. Råden bedriver egen verksamhet, vilket framgår av deras redovisningar. Under året
har styrelsen fattat beslut om rådens organisering inom SWERA för att stödja deras arbete och
tydliggöra relationen till styrelsen:

 Råden informerar både på SWERA:s rådslag och på hemsidan om sin verksamhet och om hur
man anmäler sitt intresse för att kunna delta i rådets aktiviteter.

 Rådet ger förslag på nya medlemmar till rådets arbetsgrupp.
 Råden väljer själva sina ordförande.
 Varje råd bör ha en kontaktperson/medlem i styrelsen.
 SWERA:s styrelse utser medlemmarna i rådens arbetsgrupper (utom för doktorandrådet som

är fristående). Det sker normalt vid styrelsens första möte efter konferensen.

3.5. Vid konferensen 2019 presenterade Forskningspolitiska rådet ett preliminärt förslag till
forskningspolitisk plattform för SWERA. Under året har styrelsen arbetat med frågan under flera
möten. Det handlar dels om SWERA ska ha en plattform, dels om inriktningen på SWERA arbete.
Styrelsen beslutade att inte lägga fram ett förslag om en forskningspolitisk plattform för årsmötet,
utan att använda plattformen för att tydliggöra SWERA:s inriktning och uppdrag i verksamhetsplanen
för varje år.
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3.6. SWERA:s hemsida och Facebook-sida. Under året flyttades SWERA:s hemsida från Stockholms
universitet till Linnéuniversitetet i samverkan med tidskriften PfS. Facebook se:
https://www.facebook.com/SwedishEducationalResearch/

3.7. Arbetet med att stärka det internationella forskningssamarbetet fortsätter. SWERA är fullvärdig
medlem av WERA (World Educational Research Association) och har en plats i WERA council.

4. Medlemmar

Antalet medlemmar har ökat och utgör i slutet av verksamhetsåret över 300 personer.

5. Ekonomi

5.1. Under verksamhetsåret har insatserna för en ökad medlemsrekrytering fortsatt. Ekonomin är
god. Utgifter under året har varit omkostnader vi haft i samband med konferensen samt några
kostnader i samband med ekonomiska transaktioner.

6. Pedagogisk Forskning i Sverige

Redaktionen för SWERA:s tidskrift presenterade i vederbörlig ordning sin verksamhetsberättelse och
verksamhetsplan vid SWERA:s årsmöte 2019 som också godkände såväl VB som VP.

7. Valberedningens arbete och förslag

Valberedningens arbete och förslag kommer att presenteras vid årsmötet. Valberedningen består av
Eva Reimers, Viveca Lindberg och Andreas Nordin.


	Verksamhetsberättelse för SWERA år 2019/20
	1. Årsmöte
	2. Styrelsens verksamhet
	3. Aktiviteter under verksamhetsåret
	4. Medlemmar
	5. Ekonomi
	6. Pedagogisk Forskning i Sverige
	7. Valberedningens arbete och förslag


