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Årsredovisning

för verksamhetsåret

2009

Förvaltningsberättelse
Stiftelsens ändamål
Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa
(Östersjöstiftelsen) inrättades av den svenska regeringen den 23 juni 1994. Stiftelsen tillkom
genom en avsättning av ett kapital på knappt 1,3 miljarder kronor av de så kallade
löntagarfondspengarna. Östersjöstiftelsens ändamål är att stödja forskning, forskarutbildning och
akademisk infrastruktur vid Södertöms högskola. Enligt stadgarna för Östersjöstiftelsen rar
stiftelsens kapital inte förbrukas, utan endast kapitalavkastningen kan användas till stiftelsens
ändamål.

Främjande av stiftelsens ändamål
2009-10-22 beslutade Östersjöstiftelsen att bevilja Södertöms högskola 158 487 272
kronor får forskning, forskarutbildning och komplementärt stöd inom Östersjö- och
Östeuropaområdet får 20 10. Därutöver beslutade stiftelsen att högskolan för 20 10 års
forskningsverksamhet får disponera 75 miljoner kronor från tidigare års oförbrukade anslag. Vid
högskolan kommer således drygt 233 miljoner kronor att under 2010 användas för verksamhet
inom Östersjö- och Östeuropaområdet.
För den verksamhet som bedrivits under år 2009 beviljades 2008-10-23 260 miljoner kronor till
Södertöms högskola. Av summan utgjorde 226 720 000 kronor ett ramanslag ur vilket upp till
I 13 360 000 kronor fick disponeras för högskolegemensamma ändamål. Medel till nya
forskningsprojekt för 2009 beviljades med 33 280 000 kronor varav 16640000 kronor far
disponeras för högskolegemensamma ändamål.
Under 2008 utvecklade styrelsen ett nytt strategidokument i vilket styrelsen skärper fokus mot
stiftelsens ändamål. De högre kraven för att tillfredsställa ändamålsparagrafen tillämpas
fr o m 20 10 års verksamhet.
Marknadsvärdet på stiftelsens tillgångar uppgick 2009-12-31 till 4 387 miljoner kronor
(2008-12-31 3 463 miljoner kronor).

Verksamheten under perioden 2009-01-01 - - - 2009-12-31
Ordförande och ledamöter i Östersjöstiftelsens styrelse utses av regeringen. Följande personer är
utsedda att ingå i stiftelsens styrelse t o m 20 10-06-30 (Regeringens förordnande 2009-12-17).
Rektor Lars Haikola, Campus Helsingborg, Lunds universitet, ordförande
Senior advisor Gillis Cullin, Stockholm
Professor Georgia Destouni, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms
universitet
Professor Ole Elgström, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
Professor Anna Ledin, Formas samt Danmarks tekniske universitet, Köpenhamn
Verkställande direktör Karin Lind-Mömesten, Swecare
Ambassadör Stellan Ottosson, Utrikesdepartementet ~
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Professor Barbara Törnquist-Plewa, Språk- och litteraturvetenskapligt
centraleuropakunskap, Lunds universitet
Professor Gunnar Åselius, Försvarshögskolan
Styrelsen har under 2009 haft fem protokollförda möten.
Med delegation från Östersjöstiftelsens
en forskningsdelegation sedan 2002.

centrum, Öst- och

styrelse arbetar en placeringsdelegation

sedan 2000 och

Placeringsdelegationen har till uppgift att på styrelsens uppdrag svara för stiftelsens
kapitalförvaltning. Delegationen rapporterar direkt till styrelsen.
2009-04-0 l anställdes Henrik Bonde som stiftelsens placeringsdirektör. Per-Olof Edin arbetar
vidare i stiftelsen som biträdande placeringsdirektör. Henrik Bonde har under året på uppdrag av
styrelsen reviderat stiftelsens placeringspolicy. Policyn har bearbetats och godkänts av
placeringsdelegationen och fastställts av stiftelsens styrelse 2009-12-08.
I placeringsdelegationen har under 2009 följande personer ingått:
Rektor Lars Haikola, ordförande
Henrik Bonde, placeringsdirektör
Per-Olof Edin, biträdande placeringsdirektör
Professor Jan Böhme, Södertörns högskola
Senior advisor Gillis Cullin
Verkställande direktör Karin Lind-Mörnesten
Ambassadör Stellan Ottosson
Adjungerad:
Direktör Åke Smids, till 2009-06-30
Placeringsdelegationen

har under 2009 haft II protokollförda sammanträden.

Stiftelsens forskningsdelegation har till uppgift att bereda forskningsansökningar, utse
sakkunniga och i övrigt ansvara för sakkunnigbedömningen av inkomna ansökningar om
forskningsmedel samt att svara för de vetenskapliga utvärderingar av den av stiftelsen
finansierade verksamheten som stiftelsens styrelse beslutar om.
I forskningsdelegationen har under 2009 följande personer ingått:
Professor Ole Elgström, ordförande
Professor Jan Bengtsson, Institutionen för ekologi och växtproduktion, Sveriges
Lantbruksuniversitet, Uppsala
Professor Elisabeth Mansen. Idehistoria, Stockholms universitet
Professor Guje Sev6n, Handelshögskolan i Stockholm
Professor Barbara Törnquist-Plewa
Professor Gunnar Åselius
Forskningsdelegationen

har under 2009 haft tre protokollförda sammanträden.

Stiftelsens kanslipersonal under 2009:
placeringsdirektör Henrik Bonde (anställd 2009-04-01,80
biträdande placeringsdirektör PO Edin (halvtid)
stiftelsens sekreterare Gunilla Magnuson (heltid)
forskningsdirektör Marianne Yagoubi (heltid).

% tjänst)
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Stiftelsens styrelse, delegationer och kansli gjorde 2009-04-19-04-22
Kaliningrad, Ryssland.

en studieresa till

Stiftelsens revisorer:
auktoriserade revisorn Jan-Erik Söderhielm, Ernst & Young
auktoriserade revisorn Staffan yström, utsedd av Riksrevisionen
senior advisor Leif Lindfors, Stockholms universitet.
Arvoden till ledamöter i Östersjöstiftelsens styrelse och delegationer framgår av bilaga l.

Stiftelsens forskningsstöd 2009
Stiftelsen har sedan Södertörns högskolas tillkomst beviljat sammanlagt cirka 2 miljarder kronor
till högskolan. Stödet har främst gått till olika forskningsprojekt och till Centrum för Östersjöoch Östeuropaforskning (CBEES) i vilket forskarskolan Baltic and the East European Graduate
School (BEEGS) ingår samt till akademisk infrastruktur.
Sammanlagt har stiftelsen finansierat cirka 150 forskningsprojekt och utbildningen av cirka 115
doktorander sedan Södertörns högskolas tillkomst för 14 år sedan. Östersjöstiftelsen har framför
allt stött humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, men i viss mån även naturvetenskaplig
forskning, främst med inriktning mot miljöfrågor. Flera av projekten är mångvetenskapliga till
sin uppläggning och sammansättning.
Östersjöstiftelsens forskningsbidrag går framför allt till lönekostnader för forskare och
doktorander vid Södertöms högskola. 2009 finansierades totalt 181 forskare (varav 84 är kvinnor
och 97 är män), 69 doktorander (varav 43 är kvinnor och 26 är män) samt 16 administratörer
(varav 12 är kvinnor och 4 är män).
l nedanstående tabell framgår vilka verksamheter Östersjöstiftelsen bidragit till vid Södertörns
högskola under 2009 och i den efterföljande texten ges en närmare presentation av några av de
verksamheter som erhållit stöd.
Ändamål

Beviljat belopp

ya Forskningsbidrag *)
Fortsättningsbidrag
Planeringsbidrag
Östersjöcentrum ink!. BEEGS
lnfrastrukturellt stöd
Mångvetenskapliga miljöer
Utvidgat infrastrukturelit stöd
Professorsprogram, profilområden
Särskilda satsningar
Publikationer
Konferenser, resebidrag
Högskolegemensamma
kostnader
Lokalkostnader biblioteket

15850000
34301 000
300000
23300000
8611000
JO 583 000
20000000
10000000
3 102000
500000
400000
123353000
9700000

Totalt beviljat för 2009

260000000

*) Östersjösti ftelsens styrelse beviljade 2008-10-22, 16 640 000 kronor i bidrag till sexton nya projekt. Två av
dessa projekt avstod senare från bidragen därmed blir summan för nya projekt 15 850 000 kronor.

V
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Forskningsprojekten svarar för den största andelen av stiftelsens stöd. Av 83 inkomna
ansökningar om medel till nya forskningsprojekt beviljades sexton nya bidrag. Efter att två av de
sexton projekten erhöll finansiering från annan finansiär så återstår fjorton nya projekt för 2009,
se bilaga 2 för en förteckning över de beviljade ansökningarna. Resterande ansökningar avslogs.
För den vetenskapliga bedömningen av de inkomna ansökningarna anlitade stiftelsens
forskningsdelegation två till tre svenska och internationella vetenskapliga företrädare per
ansökan som sakkunniga. Av de sexton beviljade nya projekten är sju inom humaniora, fem
inom det samhällsvetenskapliga området och fyra inom det naturvetenskapliga området.
Under 2009 beviljades medel till 36 fortsättningsprojekt. Nitton av fortsättningsprojekten erhöll
slutbidrag med utgången av 2009. Dispositionstiden löper automatiskt över ytterligare ett år,
detta då projektmedlemmar ofta har stor undervisningsbörda, administrativa uppdrag samt att få
projekt hinner starta under det första halvåret medlen beviljats. Senast tre månader efter
dispositionstidens slut ska samtliga till högskolan inlämna en ekonomisk redovisning över
erhållna medel samt en kort vetenskaplig slutredogörelse.
Vetenskaplig publicering är också en viktig del av resultatredovisningen av forskning.
Östersjöstiftelsen lämnar därför årligen bidrag till publikationskommitten på Södertörns
högskola (för publicerade arbeten 2009 se bilaga 3).
De högskolegemensamma kostnaderna har fram till och med år 2009 utgjort hälften av det årliga
bidraget som beviljats till högskolan. Under 2009 har Östersjöstiftelsen tagit beslut om att se
över nivån på bidraget till högskolegemensamma kostnader och efter samråd med högskolan har
denna bidragspost sänkts till 85 % för 2010. Diskussioner kring de högskolegemensamma
kostnaderna kommer att fortsätta under 20 l O för en anpassning till övriga externa finansiärers
nivå.

Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning

(CBEESl

CBEES är ett mångvetenskapligt centrum med inriktning på Östersjö- och Östeuropaområdet.
CBEES uppdrag är att samordna högskolans forskning, forskarutbildning och annan verksamhet
inriktad på Östersjöområdet och Östeuropa. Här var under 2009 tjugotvå disputerade forskare på
hel- och deltid och tjugo doktorander från forskarskolan BEEGS verksamma.
För samtliga forskare med inriktning på Östersjöområdet och Östeuropa ges öppna seminarier
varje måndag, vid sidan av specialiserade seminarieserier. Workshops anordnas kring mer
begränsade frågor. 2009 anordnade CBEES också sex konferenser, dit forskare på Södertörns
högskola inbjöds.
På CBEES koncentreras forskningen kring större problemområden, teman, som kan samla
forskare med olika geografiska och tidsmässiga ramar till kreativa utbyten. För närvarande finns
tre teman, Kunskap och hållbarhet, Samhället och det politiska och Kulturteori som alla arbetar
med mångvetenskapliga teman med långt tidsperspektiv. Inom dessa teman vill centret
åstadkomma både kvalitativt och kvantitativt tungt vägande bidrag till förståelsen av
Östersjöornrådet och Östeuropa. Fyra nya postdok-tjänster är under tillsättning, och en postdok
med finansiering från Vetenskapsrådet kommer att arbeta i anslutning till temat Kulturteori.
Gästforskare bjuds in, oftast i anslutning till teman, för att förstärka miljön med internationell
toppexpertis. Gästforskarna ger seminarier eller doktorandkurser på BEEGS, så att deras V
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sakkunskap görs tillgänglig för så många som möjligt. Under året har nio gästforskare gästat
centret.
Under 2009 har temaverksamheten utvärderats av prof. Christer Jönsson. Han efterlyste bland
annat en tydligare forskningsledande roll för föreståndaren, vilket har tillgodosetts genom att
avlasta föreståndaren andra uppgifter. Vidare föreslog han tydligare ansvarsfördelning med en
forskningsledare för varje tema, vilket genomförts samtidigt med inrättandet aven tvärfunktion;
en forskningsledare som ser till genusperspektivet inom varje tema.
Forskarskolan BEEGS är central för forskningen om området genom rekrytering av kvalificerade
unga forskare som efter examen fortsätter sin verksamhet inom Södertörns högskola eller på
andra håll i vetenskapssamhället. Fem disputationer ägde rum under året på forskarskolan
BEEGS. Därmed hade vid utgången av 2009 34 doktorer utexaminerats vid forskarskolan. l
början av året togs 10 nya doktorander in.
CBEES är en miljö som också fungerar som en plattform för olika aktiviteter som bidrar till
forskningen om Östersjö- och Östeuropaområdet. Där ingår Enheten för Tysklandsstudier och
Studia Baltica, som ger seminarier i den gemensamma måndagsserien, som belyser var sitt
område. Forskningsprogrammet Nordiska Rum, i samarbete med Riksbankens jubileumsfond
och andra finansiärer från Östersjöområdet, administreras från CBEES.
Tidskriften Baltic Worlds, som innehåller både reportage och vetenskapliga texter, är knuten till
centret. Under Baltic Worlds andra årgång skedde som planerat övergång till kvartalsutgivning.
Tre nummer, varav ett dubbelnummer har utgivits. Från och med våren 2009 anställdes en
biträdande redaktör på halvtid. För närvarande pågår arbetet med en webbplats för Baltic
Worlds.

InfrastrukturelIt stöd
Östersjöstiftelsen avsatte 2004 ett extra anslag på l 7 miljoner kronor/år under fem år fur att
stödja den akademiska infrastrukturen vid Södertörns högskola. Medlen har möjliggjort för
högskolan att utveckla verksamheten inom några av sina starka profilområden på lång sikt. På
detta sätt har högskolan med stöd av stiftelsen givits möjligheter att bygga upp en bredare
infrastrukturelI bas för forskningen, något som är betydelsefullt för kvaliteten också när det
gäller Östersjö- och Östeuropaforskningen. Dessa satsningar skapar förutsättningar för att frågor
som intresserar Östersjö- och Östeuropaforskningen kan inordnas i de generella
forskningsdiskussioner som pågår inom olika ämnen och forskningsområden.
Akademiskt infrastrukturstöd beviljades till sammanlagt fem miljöer:
•
•
•
•
•

amtidshistoriska institutet
Centrum för praktisk J...•unskap
Studier av interreligiösa relationer
Professur i svenska
Interkulturell skolforskning

För några av dessa innebär stödet att högskolan har möjlighet att bevara och vidareutveckla en
redan etablerad miljö och för andra innebär det en uppbyggnad och förstärkning. Samarbete över
ämnesgränserna samt med högskolans östeuropaforskning ingår som en naturlig del i miljöerna.
Inom de sedan tidigare etablerade områdena Samtidshistoriska institutet, Centrum för praktisk
kunskap och studier av inter-religiösa relationer har verksamheten vidareutvecklats under 2009.
De beviljade medlen har använts till seminarier, studieresor, konferenser, gästforskare, y
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översättningsstöd, resebidrag och forskningsinitiering samt till löner för forskare och rekrytering
av nya medarbetare (gästprofessurer, doktorander).
Flera av de projekt som bedrivs inom de ovan nämnda områdena har en inriktning mot området
runt Östersjön och Östeuropa, men avsikten är att sätta in skeendena i ett vidare europeiskt och
globalt perspektiv.
Ett fjärde stöd är den professur i svenska som Arma-Malin Karlsson tillträdde den l september
2008 (och som från och med 20 10 kommer att finansieras via högskolans egna anslag). Under
2009 har två doktorander i svenska rekryterats. En forskarutbildningskurs Systemisk-funktionell
grammatik (med 17 deltagare) har givits under året. Dessutom genomfördes den språk- och
mångvetenskapliga konferensen Forum for textforskning i juni.
Den femte delen inom akademisk infrastruktur är Interkulturell skolforskning. Under 2009 har
arbetet med uppbyggnaden av den utbildningsvetenskapliga forskningsmiljön fortsatt med
regelbundna högre utbildningsvetenskapliga seminarier med fokus på interkulturell
skolforskning. Seminarierna planeras och leds av gästforskaren och forskningssamordnaren
Marie Carlson tillsammans med forskningsledaren för lärarutbildningen Beatriz Lindqvist.

Mångyetenskapliga

program - Moa-stöd

Moa-stöden, stöd till mångvetenskapliga
beviljade bidragen gick till:
•
•
•
•

miljöer beviljades 2006 och löper 2007-2009. De fyra

Gammalt statsverk i nya nätverk - svensk förvaltning i kontinuerlig förändring 1940 - 2005
Kulturtekniker - teknikkulturer: Kommunikation, kunskap, värden
Molecular Biology of Ecological Adaptaion and Biodiversity
The Most Acute Problem ofContemporary
Russia: Causes and Consequenses of the Decline in Population

Forskningsprogrammen är i hög grad integrerade med flera andra Östersjöprojekt som stöds av
stiftelsen och kommer att bidra till utökad forskning inom stiftelsens ändamålsområde.

Utvidgat infrastrukturelIt stöd
Vid särskilt äskande i augusti 2007 beviljade Östersjöstiftelsen
infrastrukturelIt stöd.

femåriga medel för att utvidgat

Professorsprogram

Merparten av detta stöd utgörs av ett professors program om tolv tjänster inom de områden som
listas nedan. Dessa professurer ligger främst inom stora undervisningsämnen då högskolan
eftersträvar en bredd i forskningen och att all grundutbildning skall ha en tydlig
forskningsförankring. Syftet med programmet är att bygga upp forskningskompetens som skall
möjliggöra framtida forskning inom stiftelsens ändamålsområde. Tjänsterna kommer att
innehålla en stor del egen forskning (ca 50 %). Övriga uppgifter kommer att bestå i att bygga en
forskningsrnässig infrastruktur i form av nätverksbyggande, seminarieverksamhet, metod- och
teoriutveckling etc. Tjänsterna kommer även att utgöra ett stöd för utbildningen såväl på
grundnivå, avancerad nivå som forskarnivå. Professurerna lystes ut under hösten 2007 och våren
2008 och under 2009 har tillsättningarna börjat bli klara. I samtliga fall har det markerats i
utlysningarna av professorstjänsterna att utveckling av forskning inom Östersjö- och
Östeuropaområdet ingår i tjänsten. V
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• etnologi
• företagsekonomi med inriktning mot finansiering
• företagsekonomi med inriktning mot redovisninglredovisning
• historia
• journalistik
• medie- och kommunikationsvetenskap
• medieteknik
• miljövetenskap
• nationalekonomi
• pedagogik
• retorik
• statsvetenskap

Professorsprogram,

och beskattning

profilområden

Östersjöstiftelsen beviljade 2007 10 miljoner kronor till ett professorsprogram för särskilt starka
forskningsmiljöer. Motivet för detta program var att det vid högskolan idag finns flera starka
forskarmiljöer. Här har de tidigare infrastrukturella stöden som stiftelsen beviljat varit
betydelsefulla och samtidigt återfinns många av de forskningsprojekt som beviljas medel inom
dessa områden. Syftet med programmet är att bygga upp forskningskompetens som skall
möjliggöra framtida forskning inom stiftelsens ändamålsområde. Tjänsterna, som listas nedan,
kommer att innehålla en stor del egen forskning (ca 50 %). Övriga uppgifter kommer att bestå i
att bygga en forskningsrnässig infrastruktur i form av nätverksbyggande, seminarieverksamhet,
metod- och teoriutveckling etc. Tjänsterna kommer även att utgöra ett stöd för utbildningen såväl
på grundnivå, på avancerad nivå som på forskarnivå. Professurerna lystes ut under våren 2008
och under 2009 har arbetet med tillsättningarna fortsatt. I samtliga fall har det markerats i
utlysningarna av professorstjänsterna att utveckling av forskning inom Östersjö- och
Östeuropaområdet ingår i tjänsten.
• Samtidshistoria
• Filosofi
• Genusvetenskap
• Sociologi
• Religionsvetenskap
• Östersjöornrådets och Östeuropas idehistoria
• tatsvetenskap med inriktning på Östersjöområdet

och Östeuropa

Utvärderingar
Östersjöstiftelsen har kontinuerligt utvärderat de forskningsprojekt som finansierats av stiftelsen.
Idag har den verksamhet stiftelsen stöder nått en betydande bredd där forskningsprojekten endast
utgör en del. Forskarutbildning, professorsprogram och infrastrukturella stöd till
forskningsområden är några av de forskningsstöd som har bidragit till att stiftelsen under 2009
har påbörjat en mer systematisk utvärdering av sin verksamhet. De nedan beskrivna
utvärderingarna utgör inledningen på detta arbete.
På stiftelsens uppdrag har Faugert & Co (Lars Geschwind och Henrik Segerpalm) genomfört en
översiktlig utvärdering av den forskningsverksamhet som stiftelsen finansierar vid Södertörns
högskola. Studien, som presenterades vid styrelsens sammanträde 2009-05-26, har i tid
koncentrerats till perioden 2002-2009. En slutsats som framkommer i rapporten är att
konkurrensen har ökat under åren. Det har blivit betydligt svårare att ta medel från stiftelsen, V
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främst genom att antalet sökande har ökat. Utvärderingen fastslår vidare att ämnet historia
dominerar som anslagsmottagare och att det geografiskt ofta är Sverige som är föremål för
forskningsuppgiften som jämförelseland till företrädesvis Tyskland, Polen och de baltiska
staterna. Utvärderingen visar att forskningen som gjorts håller en god kvalitet och att vissa
miljöer och forskningsresultat som lyfts fram är internationellt framstående.
Östersjöstiftelsens forskningsdelegation har under året initierat en tematisk utvärdering. Två
externa granskare, professorerna Kristian Gerner och Harald Runblom, utsågs att bedöma
resultat och kvalitet på fyra historiska projekt:
•

Det fordistiska projektet i Östersjöområdet.
a Projektledare: Lars Ekdahl

Uppkomst, blomstring, kris.

•

Stat, territorium och nationalitet kring Östersjön 1650-1800
a Projektledare: David Gaunt

•

Förmoderna kustmiljöer. Naturresurser,
miljöhistoriskt projekt
a Projektledare: Sven Lilja

•

Creating Communities, Citizens, Outcasts and Heroes: Mediated Identitites around the Baltic Sea, ca 18502000
a Projektledare: Tom Olsson

klimat och samhälle vid Östersjökusten

f6re1800, ett

De båda granskarna är i sina rapporter eniga om att de fyra projekten har haft en tydlig Östersjöoch Östeuropaprofil och att de genomförts på ett tillfredsställande sätt.
Under hösten 2009 genomfördes en utvärdering av forskarskolan BEEGS på uppdrag av
stiftelsen. Resultaten kommer att presenteras 2010.
Därutöver har Södertörns högskola initierat en utvärdering av den verksamhet som bedrivits av
forskningsledarna på CBEES, se ovan under rubriken "Centrum för Östersjö- och
Östeuropaforskning".
V
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Den ekonomiska förvaltningen 2009
Om den ekonomiska förvaltningen
Organisation och ansvar
Styrelsen har det yttersta ansvaret för stiftelsens kapitalförvaltning och styr övergripande
förvaltningen via fastställd placeringspolicy. På styrelsens uppdrag hanteras kapitalförvaltningen
aven placeringsdelegation vars ordförande är styrelsens ordförande. Utöver denne ingår minst
tre styrelseledamöter, placeringsdirektör, biträdande placeringsdirektör samt en extern ledamot i
placeringsdelegationen. Placeringsdelegationen sammanträder månadsvis. Stiftelsen har en
placeringsdirektör samt en biträdande placeringsdirektör anställd som löpande förvaltar
stiftelsens kapital.

Riktlinjer för Östersjöstiftelsens kapitalförvaltning
Stiftelsen har i huvudsak en aktiestrategi innebärande att merparten av kapitalet är investerat på
aktiemarknaderna, men att aktieportföljerna skall ha en konservativ inriktning d v s domineras av
s k valueföretag (företag med stabila vinster och god utdelning). Bakgrunden till strategin är att
aktier över tiden ger bättre avkastning än räntor och att stiftelsen har ett evigt perspektiv. Vidare
har stiftelsen relativt förmögenheten små årliga åtaganden gentemot destinatären och kan därför
hantera den extra volatilitet börsplaceringar innebär.
Under 2009 har stiftelsens placeringspolicy reviderats. Ändringar har gjorts m a p
ansvarsförhållanden, regler för tillåtna andelar i olika instrument samt för uppföljning och intern
kontroll.
I samband med översynen av placeringspolicyn gjordes en utvärdering av den
förvaltningsmodell stiftelsens styrelse antog 2000 och som gällt fram t o m 2009. Av denna
utvärdering kan konstateras att den årliga genomsnittliga reala avkastningen blev 5,4 % att
järnföra med den fastställda målsättningen om en real avkastning om 4 %. Om stiftelsen under
samma period följt det av styrelsen fastställda benchmark, d v s en portfölj bestående av 40 %
obligationer och 60 % aktier, skulle utvecklingen varit följande:
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Då skall tilläggas att strategin startade vid en börstopp (mars 2000) och utvärderades (nov 2009)
vid en tidpunkt då börsen generellt befann sig vid ungefår samma nivå som vid starten. V
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Kapitalförvaltningens

marknadsvärderade

resultat år 2009

2009 präglades aven kraftfull återhämtning på de internationella aktiemarknaderna. Inte minst
den svenska börsen utvecklades väl med en uppgång (SIX Return Index) på drygt 52 %. Även de
utländska börserna uppvisade god avkastning om än lite mer moderat. Exempelvis gick
världsindex (MSCI World, Sek) upp knappt 17 %.
Marknadsvärdet på stiftelsens tillgångar var vid årets början ca 3,45 miljarder kronor. Vid årets
slut var tillgångarna värda ca 4,38 miljarder kronor. Utbetalningar i form av anslag och
kostnader har onor gjorts med ca 270 miljoner kronor under året. Stiftelsens totalavkastning blev
drygt 33 % för 2009 eller knappt 1,2 miljarder kronor.
Drygt hälften av stiftelsens förmögenhet (53 %) var vid slutet av året placerat i nordiska
marknadsnoterade aktier, vilket var en klart större andel än vid årets början (36 %).
Avkastningen på portföljen blev ca 61 %.
Knappt 14 % av stiftelsens förmögenhet var vid årets slut placerade i europeiska
marknads noterade aktier samt i ett europeiskt aktiekorgscertifikat. Vid årets början var
motsvarande andel ca 19 %. Avkastningen för den europeiska portföljen blev ca 22 %.
ästan lika mycket (ca 14 %) var vid årets slut placerat i ett USA-baserat aktiekorgscertifikat.
Vid årets början utgjorde den amerikanska portföljen drygt 10 % av stiftelsens totala
förmögenhet. Avkastningen på aktiekorgscertifikatet blev knappt 68 %.
Ungefär 17 % av stiftelsens förmögenhet var vid årets slut placerat i en onoterad aktieportfölj.
Vid årets början var motsvarande andel ca 20 %. Eftersom det saknas daglig marknadsnotering
av de ingående bolagens aktier tillämpas en restriktiv värderingsprincip varför ingen
avkastningsberäkning görs. Den oberoende fair value värdering som gjorts av portföljens bolag
visar dock på en god utveckling under 2009.
Under året har en aktiekorgsstruktur med inriktning Asien förfallit. Stiftelsen kommer även
framgent ha en aktieexponering gentemot Asien.

5 år i sammandrag
År

med Östersjöstiftelsen
Avkastning,
procent

Avkastning
miljoner kronor

Förmögenhet
miljoner kronor

Beslutade
Anslag

2005

33,5

1455

5591

167,4

2006

28,8

1611

6977

226,2

2007

1,0

67

6733

310,7

2008

-47,7

-3311

3201

260,0

2009

33,3

1170

4215

159,5

Anm. Avkastningen har beräknats utifrån marknadsvärden på stiftelsens förvaltade tillgångar,
medan förmögenheten avser stiftelsens eget kapital beräknat utifrån marknadsvärden. V
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Finansiell riskstyrning
Enligt riktlinjerna får stiftelsens kapitalförvaltning skall förmögenheten placeras i tillgångar som
gynnar långsiktig real tillväxt av kapitalet samt en genomsnittligt god årlig avkastning.
Riskspridning säkerställs genom att reglerna i placeringsföreskrifterna anger begränsningar får
olika typer av placeringar ex storleken av placeringar i enskilda värdepapper samt får tillåtna
emittenter. Vidare fastställer styrelsen löpande riktvärden portföljen i syfte att uppnå en god
riskspridning av stiftelsens förvaltade förmögenhet.

Bokf"örtresultat samt vinst- och kapitaldispositioner
Arets bokförda resultat blev ca 791 miljoner kronor. Nettot av realisationsvinster och
realisationsförluster samt återförda nedskrivningar uppgår sammantaget till ca 706 miljoner
kronor. Detta ökar värderegleringsfonden, som därmed uppgår till ca 2350 miljoner kronor.
(Denna fond tillhör det bundna egna kapitalet och får således inte användas till
forskningsanslag eller stiftelsens kostnader.)
Hösten 2008 avsatte styrelsen ca 260 miljoner kronor till 2009 års forskningsanslag.
Tillsammans med stiftelsens kostnader, knappt 10 miljoner kronor, blir det totalt ca 270
miljoner kronor, vilket utgör de samlade utgifterna under året. Detta bekostas till en del från
intäkter av utdelningar, räntor minus valutakursförluster (totalt ca 108 miljoner kronor).
Resterande, ca 162 miljoner kronor, tas från det fria egna kapitalet. Vid årets slut uppgår det
fria egna kapitalet därmed till 142,3 miljoner kronor.
Enligt stadgarna får ursprungskapitalet

inte förbrukas

För att mäta om stiftelsekapitalet har behållit sitt reala värde kan stiftelsekapitalet, uppräknat
med fårändringen av konsumentprisindex, ställas mot stiftelsens aktuella egna kapital.
Stiftelsekapital 1994-08-01

l 269749086

kronor

Förändring KPI, indextal (1980=100)
1994 juli
248,4
2009 dec
301,7
Realt, med månadsindex uppräknat, stiftelsekapital 2009-12-31, I 542 203 298 kronor.
Stiftelsekapital och värderegleringsfond

uppgår 2009-12-31 till 3 619 992 852 kronor.

Länsstyrelsens restriktioner
Stiftelsen inkom till Länsstyrelsen med en begäran om att få använda kapitalvinster till
forskningsanslag och fick ett sådant medgivande, daterat 2009-03-30. l samband med detta
medgivande har dock stiftelsen ålagt sig att inte använda kapitalvinster på detta sätt om det
medfår att stiftelsens förmögenhet kommer att underskrida 150 % av ett inflationsuppräknat
stiftelsekapital. Länsstyrelsen har ansett en sådan restriktion ändamålsenlig.
Per 2009-12-31 uppgick 150 % av ett inflationsuppräknat stiftelsekapital till 2 313 228 271
kronor. Stiftelsens förmögenhet uppgick samtidigt till 4 215 933 247 kronor. Det innebär att
stiftelsen i bokslutet får 2009, utan restriktioner, kan fåra reavinster till fritt eget kapital och
därmed göra dem tillgängliga får forskningsanslag. ~
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Händelser efter bokslutsårets utgång
Inledningen på året 20 10 har präglats aven viss turbulens på aktiemarknaderna till följd av
osäkerheten kring den ekonomiska återhämtningen i världen. Stiftelsen har per den sista februari
en marginellt positiv avkastning på värdepappersportföljen.
Skatter
Stiftelsen är begränsat skattskyldig, då dess ändamål är bidrag till forskning.
För skattebefrielse skall enligt gällande praxis minst 80 % av kapitalets avkastning, exklusive
realisationsresultat, användas för Stiftelsens ändamål. Begränsad skattskyldighet enligt
inkomstskattelagen (7 kap 3 §) förutsätter att tre krav är uppfyllda. Ändamåls-, verksamhets- och
fullföljdskraven. Stiftelsen uppfyller alla tre kraven och beskattas därför inte för kapitalinkomst
och förmögenhet. ~
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RESULTATRÄKNING
Kronor
Stiftelsens intäkter
Ränteintäkter mm
Aktieutdeln ingar
Övriga finansiella intäkter

Not

2

Summa Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader
Räntekostnader
Kapitalförvaltn ingskostnader
Personalkostnader
Adm inistrationskostnader
Verksamhetskostnader

I
3
4
5
6

2009-01-01
2009-12-31

2008-01-01
2008-12-31

I 862572
92 037 115
208870

45271 592
105321 881
1 063776

94108557

151657249

-1 713
-1 777650
-5777875
-1353112
-779623

Summa Stiftelsens kostnader

-9689974

-3053726
-2017319
-4275351
-l 021 894
-434942
-10803231

Resultat före finansiella
poster

84418583

140854017

Resultat från finansiella anläggningstillgångar
Realisationsvinster/förluster
7
Värdereglering aktiecertifikat
mm
8
Värdereglering svenska aktier
9
Värdereglering utländska aktier
II
Resultat valutaterminer
Val utakursv inster/förluster
Summa resultat från finansiella AT
Årets Resultat

15

-411 688201

-249247076

603768440
475 795425
105859581
-81419302
13946426

-I 160830440
-475795425
-251 873679

O

706262368

-1959867
-2 139 706 487

790680952

-1 998852470

J--
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BALANSRÄKNING
Kronor

Not

2009-12-31

2008-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktiecertifikat mm
Svenska aktier och andelar
Förlagslån
Utländska aktier och andelar

8
9
10
11

Summa anläggningstillgångar

989350000
2637526830
23799300
184424979
3 835 101 109

849306560
1 939550365
3961 800
360333497
3 153 152222

3835101109

3153152222

8813457

340579

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Kassa och bank
Bank

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

12

1 567598
10381055

2841036
3181615

88052367
88052367

235473257
235473257

98433422

238654872

3933534531

3391807094

V
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Kronor

Not

2009-12-31

2008-12-31

l 269749086
2350243767
3619992852

l 269749086
l 576508522
2846257608

SKULDER OCH EGET
KAPITAL
Eget kapital
Bundet eget kapital
Stiftelsekapital
Värderegleringsfond

15

Summa bundet kapital
Fritt Eget Kapital
Balanserat resultat
Summa fritt eget kapital

142275713
142275713

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Beslutade, ej utbetalda anslag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET
KAPITAL
Ställda panter
Ansvarsförbindelser
Förvärva en aktieportfölj 2008-2011
Nordum Fastighetsfond AB
Valutatermin Euro 2008-2009
Valutatermin Euro 2009-2011
Valutatermin Euro 2008-2009
Valutatermin USD 2004-2009
Valutatermin USD 2007-2011

13
14

283717278
283717278

3762268566

3129974886

81444
158387272
11491950

150765
260000000
675767

l 305299
171265965

l 005676
261832208

3391807094

3933534531
Inga

35000000
O
O

Lnga

35000000
29250000
400656000

422002560
O
O
592 031 543
l 049034103

O
563370000
7212898
592031 543
l 627 520441
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Kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat från den löpande verksamheten
Justeringar för poster som ej ingår i
kassaflödet:
Real isationsresu Itat
Nedskrivningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet

2009
790680952

411 688201
-1 185423446

16945707

2008
-1 998 852470

249247076
1 888499544

138894150

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning/minskning av fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-7 199440
11 046485
20792 753

-1 045258344
I 137044701
91 786357

6965453
290436
146 150039

-722544612
970239277
247694665

Kassaflöde från anslagsverksamheten
Utbetalda anslag

-260000000

-203 622000

Kassaflöde från anslagsverksamheten

-260000000

-203622000

ARETS KASSAFLÖDE

-147420890

190222704

235473257
88052366

45250553
235473257

Likvida medel vid årets ingång
Likvida medel vid årets utgång

-147420890

190 222 704
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TILLÄGGSUPPL YSNINGAR
Redovisnings-

och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd får större företag. För att ge en mer rättvisande bild är resultaträkningens uppställningsform
anpassad till stiftelsens verksamhet.
Redovisning av resultat och beslutade anslag sker i enlighet med Bokföringsnämndens
(BFN U 95:3) om redovisning i avkastningsstiftelser.

uttalande

Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs.
Kassaflödesanalys har upprättats enligt Redovisningsrådets

rekommendation (RR 7).

Finansiella anläggningstillgångar

För stats- och bostadsobligationer tas upplupna räntor upp som ränteintäkt i resultaträkningen
och som periodavgränsningspost i balansräkningen.
För reala kupongobligationer tas upplupna räntor inklusive inflationskompensation på kupongränta upp som ränteintäkt i resultaträkningen och som periodavgränsningspost i balansräkningen.
Upplupen inflationskompensation på placerat kapital tas som ränteintäkt i resultaträkningen och
som uppräkning av det bokförda värdet i balansräkningen.
Onoterade tillgångar värderas till anskaffningsvärde.
Aktiekorgcertifikat är värderade till T.R.A.M.-värde, dvs värdering enligt den formel som
används vid förfall, eftersom stiftelsens policy är att behålla certifikaten till förfall.
Finansiella anläggningstillgångar

har värderats enligt portföljmetoden per balanspost.

Övriga fordringar och skulder har värderats till anskaffuingsvärdet.
Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital
(ursprungligt donationskapital) och värderegleringsfond som ej är tillgänglig får utdelning. Fritt
eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade vinstmedel och årets resultat.
Ienlighet med Länsstyrelsens fårhandsbesked 2006-03-30 kan en del av realisationsresultatet
fåras till fritt eget kapital. Resterande del av årets realisationsvinsterz-förluster, samt eventuell
nedskrivningIåterläggning nedskrivning omförs till värderegleringsfonden under bundet eget
kapital.
Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är tillgänglig får utdelning.

17127

y-

STIFTELSE
FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN
TILL ÖSTERSJÖREGIONEN
OCH ÖSTEUROPA

MED ANKNYTNING

Org.nr 802400-4 I 55

Dnr 12/10

NOTBILAGA
ot l

Ränteintäkter

2009

2008

mm

Bank

530710

5 157049

Förlagslån

573886

6006195

Aktiecertifikat,

Amerikansk

O

Kommunobligation

Garantiprovisioner

720000

Övriga ränteintäkter

31 796670
l 864 000

37976

447678

1862572

Summa

45271592

Räntekostnader

O

Ränta på förskjuten aktiebetalning

ot2

Inbetald ränta på skattekontot

1713

Summa

1713

Övriga finansiella

O
3053726

intäkter

Ersättning aktielån

O

Återbäring på förvaltningskostnader
Ersättning lönekostnader

fondbolag

Summa

1053241

O

44351
164 519

10 514

O

21

Övriga finansiella intäkter

ot 3

3053726

208870

1063776

I 500000

I 500000

KapitalfOrvaltningskostnader
Förvaltarersättning
Arvoden

Kammarkollegiet

54704

154406

Depåa vgi fler

135 165

200917

Konsulttjänster

83313

111475

Bankkostnader
Summa

4468
1777 650

50521
2017319
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Not4

Personalkostnader
Medelantalet

anställda

Antal anställda

4

3

Varav män

2

I

Antal i styrelsen

9

9

Varav män

5

5

Arvoden och andra ersättningar

fördelad mellan styrelseledamöter

Löner

2302291
360000

430000

Arvoden placeringsdelegationen

399000

209234

Arvoden forskningsdelegationen

174500

154500

Arvoden sakkunniga

460615

501698

Reseersättn ingar

478079

330863

I 134158

873562

408013

160923

61219

46112

Pensioner till anställda
Övriga personalkostnader
Summa

5777875

427535]

Administrationskostnader
Revision och konsultation,
Revision, Riksrevisionen
Revision
Lokalkostnader
IT -konsulttjänster
Övrigt
Summa

Not6

1568460

Arvoden styrelsen

Sociala avgifter

NotS

m fl.

Ernst & Young AB

769092

592 440

106940

85563

5000
272 950

5000
184001

34587

29838

164543

125052

] 353 ll2

102] 894

Verksamhetskostnader
Externa tjänster

672 392

397564

Information, marknadsföring

24468

16384

Övriga kostnader

82763

20994

Summa

779623

434942 (-.

19127
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Org.nr 802400-4155
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Dnr 12/10

Not 7

Realisationsvinster/förluster
Vinster:
Aktier svenska noterade

268361252

130738850

Aktier svenska onoterade

52273401

270064241

Aktier utländska

23812254

24849234

Aktiecertifikat

O

mm utländska

Summa

935412

344446906

426587737

Aktier svenska noterade

-216732497

-106227828

Aktier svenska onoterade

-173232298

-15539498

Aktier utländska

-129019812

Förluster:

Aktiecertifikat

ot 8

-237 150500

-546883703

Summa

-756135107

-675834813

Summa realisationsvinster/-förluster

-411 688201

-249247076

Aktiecertifikat

mm utländska

-7 183784

mm

Ingående bokfört värde

2010137000

1913217440

O

Investeringar
Avyttringar

-463725000

Utgående bokfört värde

-307492440

1 546412000

Ingående nedskrivningar

404412000

2010137000

-I 160830440

O

Årets återföring av nedskrivningar

vid avyttring

230624979

Årets återföring av nedskrivningar

vid värdeökning

373 143461

O
O

Årets nedskrivningar

O

-1 160830440

-557062000

-1 160830440

Utgående bokfört värde efter nedskrivningar

989350000

849306560

Marknadsvärde

989350000

849306560

Utgående nedskrivningar

*)

*) Realisationsvärdet

på balansdagen

understiger T.R.A.M.-värdet

med 152650000

(190 571 560) kronor.

20127

V

STIFTELSE
FÖR FORSK
TILL ÖSTERSJÖREGIONEN

I G I OM OMRÅDEN
OCH ÖSTEUROPA

MED A

KNYTNING
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Dur 12/10

ot9

Svenska aktier och andelar
Ingående anskaffuingsvärde
Investeringar
Avyttringar
tgående anskaffningsvärde
Ingående nedskrivningar
Årets återföring av nedskrivningar

-796 184704
2637526831

-701414620
2415345790

-475795425

O

475795425

O
O

-475795425

Utgående nedskrivningar

O

-475795425

Marknadsvärde
Övervärde

2637526830

1939550365

3091251512
453724682

2010 545 091
70994726

Förlagslån
Ingående anskaffningsvärde

3961 800

Investeringar
Avyttringar

19837500

Utgående anskaffningsvärde

23799300

Marknadsvärde

23799300

O

Övervärde
Not
11

2831 157395
285603015

Årets nedskrivningar

tgående bokfört värde efter nedskrivningar

Not
10

2415345790
1018365745

156870637
2111944
-155020781
3961 800
3961800

O

O

Utländska aktier och andelar
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar
Avyttringar
Utgående anskaffningsvärde

612207176

637348033

7055099
-288823 198

30417653
-55558511

330439077

612207176

Ingående nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets nedskrivningar

-251 873679
105859581

Utgående nedskrivningar

-146014098

-251873679

Utgående bokfört värde efter nedskrivningar

184424979

360333497

Marknadsvärde
Övervärde

184424979

O

O
O

-251 873679

360333497
O

O
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12

Förutbetalda

kostnader och upplupna intäkter

FörutbetaId hyra

141 875

Upplupen restitution kupongskatt

707091

Övriga förutbetada kostnader
Summa

141875
2013921

89827

78060

938793

2233856

Upplupna ränteintäkter
Upplupen ränta
Ränta likvida medel
Summa
Summa förutbetalda
Not
13

kostn. och upplupna intäkter

573886

O

54919

607 180

628805

607180

1567598

2841036

Övriga kortfristiga skulder
O

Arvoden
Utgående moms
Ej likviderade värdepappersaffårer
Källskatt

466000

11064099

O

247851

208174

11 491 950

Summa
Not
14

1593

180000

675767

Upplupna kostnader och fOrutbetalda intäkter
Förvaltarersättning
Revisionsarvode

Kammarkollegiet

375000

375000

442500

290000

Semesterlön

113771

Sociala avgifter

334979

235668

39049

32351

1305299

1005676

Övriga kostnader
Summa

72 657
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NOTBILAGA
ot 15

Eget kapital

VärdeIngående Balans
Årets resultat
Omf återförda nedskrivningar
Omf realisationsresultat
Under året beviljade anslag
Balanserat resul tat
Utgående

Balans

Stiftelsekapital
1269749086

realerinzsfond
1 576508522

Balanserat
resultat
283717278

l 185423446
-411 688201
-141441
l 269 749 086

2 350 243 767

Totalt Eget
Kajnta
. I

F·rttt E~2et K apita
. I

B un d et E~~et K a PI.ta I

565

142275713

Disposition av
årets resultat

O

3129974886

790680952
-I 185 423446
411 688201
-158387272
141441 565

o

3 762 268 565

Av beviljade anslag för 2010 är ingenting utbetalt i december 2009.
Stiftelsen har tidigare år i enlighet med förhandsbesked från Länsstyrelsen, daterat 2006-03-30, avsatt del av
realisationsvinsten att disponera som fritt eget kapital. Ingen sådan avsättning är gjord under 2009.
Marknadsvärdet på det egna kapitalet per 2009-12-31
(2008-12-31 var det 3 200969 612 kronor).

V

är 4 215 933 247 kronor
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Huddinge 2010-03-26

Lars Haikola
ordförande

~~lgX-

't~-Ji4_
Karin Lind-Mömesten

vice ordförande

/"

Stellan Ottosson

Vår revisionsberättelse

Barbara Tömquist-Plewa/

har avgivits den

Gunnar Åselius

1- fl f> R. '" L..

2010

L.
Jan-Erik Söderhielm,
Auktoriserad revisor

ffan Nyström
Auktoriserad revisor
utsedd av Riksrevisionen

Leif

ndfors

erV
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Org.nr 802400-4155

Dnr 12/10

Bilaga 1

Ersättningar och arvoden
Styrelsen har 2009-02-09 beslutat om nedanstående arvoden:
Arvoden till styrelse och delegationer utbetalas halvårsvis.
Utbetalning av arvode till sakkunniga sker efter fullgjort uppdrag.
Styrelsen:
Ordförande 30 000 kronor/år
Ledamot: 15 000 kronor/år.
Sammanträdesarvode vid deltagande i sammanträde: 5 000 kronor/sammanträde.
Placeringsdelegationen:
Ordföranden: 20 000 kronor/år
Ledamot: 5 000 kronor/år
Sammanträdesarvode vid deltagande i sammanträde: 3 000 kronor/sammanträde.
Tilläggsarvode utgår per år i tre nivåer, 25000 kronor, 50 000 kronor, 75 000 kronor, för ledamot som
gör särskilda insatser som klart överskrider vad som ingår i uppdraget som ledamot i
placeringsdelegationen.
Utbetalning av tilläggsarvode sker halvårsvis och beslutas av placeringsdelegationens
tillsammans med placeringsdirektören.

ordförande

För 2009 beslöts om årsarvode till Jan Böhme om 75 000 kronor och till Gillis Cullin 125 000
kronor förutom ordinarie placeringsdelegationsarvode för de särskilda insatser de gör för
stiftelsen i placeringsdelegationen.
Ersättning till personer som arvoderas av stiftelsen för uppdrag för placeringsdelegationens
räkning betalas ut efter beslut i placeringsdelegationen och godkännande av
placeringsdirektören.
Forskningsdelegationen
Ordförande: 30 000 kronor/år
Ledamot: 15 000 kronor/år
Sammanträdesarvode vid deltagande i sammanträde: 3 000 kronor/sammanträde.
Sakkunniga rör granskning av projektansökningar
3000 kronor per ansökan.
Arvode för deltagande i styrelse och delegationer utgår ej till anställd i stiftelsen. ~
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Bilaga 2
Forskningsprojekt

beviljade ror 2009

Projektledare

Titel

Axelsson, Erik

Mellan hav och land: historieskrivning och identitet på
Bornholm, Dagö, Gotland, Åland och Ösel ca 1800-2000

l 000000

Kemikalier och textilier: hantering av miljö- och
hälsorisker från produkter med komplexa produktkedjor

I 250000

Arkeologiska spår. Om människors rörelser, möten och
rumsliga förhållanden kring Östersjön

600000

Boström, Magnus

Cassel, Kerstin

Eriksson, Fredrik

Gilek, Michael

Gratzer, Karl

Hernwall, Patrik

Jacobsson, Kerstin

Beviljat belopp ror
2009, kronor

Fredens hav i hotets skugga - Perspektiv på militär
uppbyggnad, säkerhetspolitisk perception och
visualisering i Östersjöområdet 1919-1939.
Environmental
(RlSKGOV)

I 500000

Risk Governance of the Baltic Sea
1 700000

Privata Sverige. Svensk privatisering från ett
östeuropeiskt perspektiv

900000

Konstruktion och normalisering av genus online bland
unga i Estland och Sverige

I 500000

Nationella mobiliseringstrategier och transnationellt
nätverkande: Socialarörelser i Öst och Väst

I 500000

Kravchenko,
Zhanna

Becoming an Adult in Eastern and Western Europe:
Interrelationships between Policies, Practices and
Attitudes

Porsch Hällström,
Inger

Endocrine disruption in fish: Risk identification,
development ofbiomarkers and assessment ofrisk levels
in the Baltic sea.

Sjöholm, Cecilia

Sinnlighetens återkomst; att undersöka aisthesis

Sövik, Margrethe

Regionaliseringens transnationellapraktik: en
mångvetenskaplig studie av mål, mått och
meningsskapande i Östersjösamarbeten.

Witt-Brattström,
Ebba

Kulturfeminism! Interaktionen mellan kultur och aktivism
i den nya kvinnorörelsen i Sverige ochVästtyskiand.

Wright, Anthony

Molecular mechanisms for recent acquisition of
alternative wintermigration behavior in songbirds of the
Baltic Sea Region

600000

1400000

1400000

800000

400000

1 300000
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Bilaga 3
Publicerade arbeten 2009
Nedanstående lista upptar publikationer från 2009, vilka antingen (1) ingår i någon av de serier
som lyder direkt under Publikationskornmitten, (2) publicerats med stöd från
Publikationskommitten eller (3) ingår i en serie knuten till ett ämne eller centrum vid högskolan.
Bedford, Sofie, Islamic activism in Azerbaijan: Repression and mobilization in a post-Soviet
context (Södertörn DoctoraI Dissertations 33)
Bornemark, Jonna & Svenaeus, Fredrik (red.), Vad är praktisk kunskap? (Södertörn Studies in
Practical Knowledge)
DeIcroix, Catherine, Two Generations of Muslim Women in France: Issues of Identity and
Recognition (Södertörn Leetures 3)
Ellencrona, Karin, Functional characterization of interactions between the flavivirus NS5 protein
and PDZ proteins of the mammalian host (Södertörn DoctoraI Dissertations 37)
Ekström von Esse, Ulla, Den goda polisen - sju essäer om reflekterad yrkeserfarenhet
(Läromedel från Södertörns högskola 4)
Farhan, Chriistine, Fruhling filur MUtter in der Literatur? Mutterschaftskonzepte in
deutschssprachiger und schwedischer Gegenwartsliteratur (Södertörn Academic Studies 40)
Goldstein-Kyaga, Katrin & Borgström, Maria, Den tredje identiteten - ungdomar och deras
familjer i det mångkulturella, globala rummet (Södertörn Academic Studies 39)
Graf, Heike, How do mainstream media communicate minority media? A difference-theoretical
stud y on Radio Islam and AVPA-TV (Research Reports 2009:1)
Hallgren, Stefan, Brain Aromatase in the guppy, poecilia reticulate: Distribution, controI and role
in behavior (Södertörn DoctoraI Dissertations 36)
Hillerdal, Charlotta, People in Between - Ethnicity and Material Identity: A New approach to
Deconstructed Concepts (Södertörn DoctoraI Dissertations 40)
Kanematsu, Saga och verklighet: Barnboksproduktion Idet postsovjetiska Lettland (Södertörn
DoctoraI Dissertations 38)
Larsson Segerlind, Tommy, Team Entrepreneurship: A process analysis of the venture team and
the venture team roles in relation to the innovation process (Södertörn DoctoraI Dissertations
34)
Lindvall, Daniel, The Limits of European Vision in Bosnia and Herzegovina: An Analysis ofthe
Police Reform Negotiations (Södertörn DoctoraI Dissertations 39)
Lunden, Thomas, Bergström, Gunnel & Nilsson, Lise-Lotte , Kaliningrad Identity-Crucial to
Democracy and Development in the Baltic Sea Region (Bal tic and East European Studies 12)
Nilsson, Torbjörn (red.), Makten och trafiken I Stadshuset. Två vittnesseminarier om Stockholms
kommunalpolitik (Samtidshistoriska frågor nr 17)
Så Cavalcante Schuback, Marcia (red.), Att tänka smärtan (Södertörn Philosophical Studies 5,
parallellt som Södertörn Academic Studies 41)
Sassien, Saskia, either Global nor National: The World's Third Spaces (Södertörn Leetures 2)
Schartau, Mai-Brith, Caritas. En organisation i förändring (Schriften des Zentrums fur
Deutschlandssstudien 6)
Svensson, Jenny, The Regulation of Rule-Following: Imitation and Soft Regulation in the
European Union (Södertörn DoctoraI Dissertations 35)
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen för forskning
Östersjöregionen och Östeuropa

inom områden med anknytning till

Org.nr 802400-4155

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen för
forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa för år 2009. Det är
styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss
om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelseledamot är
ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om ledamoten på annat
sätt handlat i strid med stiftelseiagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att vår revision ger oss
rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en
rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelseiagen eller stiftelseförordnandet.

Stockholm den

+ fl P12.i L

l OlD

J:l~2~ ~----~
uktoriserad revisor

Au-Kforiserad revisor
utsedd av Riksrevisionen

