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Inledning 
 
Bengt Åkerström hälsar alla välkomna till mötet. 
 
Vid presentationsrundan pratade vi om doktoranders ämnesområden, organisatoriska förändringar 
vid de olika lärosätena som var representerade – t ex nyutsedda rektorer, förändringar inom och 
mellan institutioner. Information om nytillträdda tjänster, liksom vad arbetet med 
Regionindelningen i Sverige kan innebära för forskningssamarbeten. Olika ämnesområden 
diskuterades också, socialpsykiatriområdet nämndes vid flera tillfällen. 
 

Diskussion inför ansökan till FAS om fortsatt finansiering för 
nätverkets verksamhet inklusive fortsatt diskussion kring nätverkets 
syfte och arbetsformer. 
 
Ett förslag till ansökan till FAS om fortsatt finansiering av nätverkets verksamhet hade sänts ut 
inför mötet. Texten presenterades vid mötet och diskuterades av deltagarna. Förslaget mottogs 
positivt. Ansökan kommer att kompletteras utifrån några synpunkter som deltagarna lämnade. 
Mötet tillstyrkte ansökan med komplettering av de synpunkter som lämnades. Koordinatorn 
kommer att sända in ansökan under december 2011. 
 

Studiebesök Nationellt Vintersportcentrum och projektet ”Nationellt 
utvecklingscentrum MittSverige, vinteridrott för personer med 
funtionsnedsättning” 
 
Jonas Danvind, Marie Ohlsson och Sture Espwall höll i en trevlig och initierad presentation av 
Nationella vintersportscentrum och projektet ”Nationellt utvecklingscentrum MittSverige, 
vinteridrott för personer med funktionsnedsättning”. 
Projektet har en inriktning på paralympiska vinteridrotter. Här kombineras  



det regionen kan erbjuda (anläggningar, evenemang, kompetens och  
infrastruktur) tillsammans med en forskarmiljö, för att skapa förutsättningar för ett  
utvecklingscentrum för handikappidrottens vintergrenar och produktutveckling av  
idrottsredskap för personer med funktionsnedsättning. Detta kommer också vara till nytta för 
personer, som med tilltagande ålder, utvecklar begränsad rörlighet.    
 
Rundvandring i lokalerna, konkret inblick i centrets verksamhet. Deltagarna diskuterade olika 
avgränsningsproblematik mellan idrott och handikappidrott särskilt med anledning av 
utvecklingen av hjälpmedel. Studiebesöket väckte mycket intresse och många frågor. 
 

Information om NNDR och graderingen av SJDR. 
Ingen av de svenska ledamöterna hade möjlighet att närvara vid mötet, men lät hälsa att frågan 
om SJDR och "impact factor" är under behandling. Man har ansökt om en sådan bedömning men 
den är ännu inte är genomförd. Redaktören John Eriksen håller i dessa kontakter tillsammans med 
förlaget Taylor & Francis. 
 

Nästa möte 
 
Vid mötet föreslogs att nästa möte, om nätverket erhåller fortsatt finansiering för sin verksamhet, 
hålls i Uppsala under våren 2012.  De datum som föreslogs var: 
 
3 maj 2012 
11 maj 2012 
 
Karin Jöreskog återkommer om detta så fort nätverket fått besked utifrån ansökan om fortsatt 
finansiering. 
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