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Sveriges Universitets-      2021-11-23 

och högskoleförbund      

 

Möte med SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor 

Tid: 23 november 2021, kl. 15:00-16:00 
Plats: Norra Latin, Stockholm 

 

Deltagare: 

Agneta Marell, rektor, Jönköping University, ordförande  

Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan  

Eva-Lisa Ahnström, Grants Office, Blekinge Tekniska Högskola  

Erik Renström, rektor, Lunds universitet 

Coco Norén, prorektor, Uppsala universitet  

Christina (Tina) Murray, internationell strateg, Kungliga tekniska högskolan 

Lars Ågren, förvaltningschef, Handelshögskolan  

Anders Fällström, rektor, Mittuniversitetet  

Dolores Fors, SFS  

Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli 

 

Frånvarande:  

Christopher Sönnerbrandt, KI, adjungerad från expertgruppen för studieadministrativa frågor  

 

Gäster:  

Teresia Rindefjäll, Lunds universitet (punkt 9a) 

 

1. Välkommen 
Ordförande hälsade välkommen till dagens möte med Expertgruppen.  
 

2. Dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 

3. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna från mötet den 26 oktober kommer att behandlas vid kommande möte.  
 

4. Reflektion över dagens workshop 
Expertgruppen konstaterade att dagens workshop varit mycket uppskattad. 
 

5. Avrapportering förbundstyrelsen  
Expertgruppen har fått ett utkast. Synpunkter på utkastet kan skickas till verkställande ledamot 
senast den 30 november. 
 

6. Översyn av uppdrag för expertgruppen 
Punkten kommer att tas upp vid kommande möte.  
 

7. Statusrapport om skrivelser, beredningsgrupp EUI samt arbetsgruppen för EU-frågor 
Flera skrivelser som expertgruppen har berett har skickas till regeringen, de senaste är  
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• Inbjudan till möte kring utvecklingen av Europauniversiteten och den europeiska strategin 
för lärosäten 

• Storbritanniens associering till Horisont Europa 
 
Inskickade skrivelser publiceras på https://suhf.se/publikationer/skrivelser/.  
 

8. Kommande mötestider 
Expertgruppen har följande mötestider inbokade 

• 10 december kl 13:00 – 15:30, zoom-möte 
 
Mötestiderför 2022 tas upp på nästa möte. 
 

9. Övriga frågor 
a) Skrivelse om förslaget till Plattform för internationalisering 

Expertgruppen diskuterade det förslag till Plattform för internationalisering som UHR har 
tagit fram. Teresia Rindefjäll, Lunds universitet, adjungerades till denna punkt. Teresia 
kommer att assistera expertgruppen med att formulera en skrivelse från expertgruppen 
gällande plattformen.  
 
Eino Örnfeldt, UHR, kommer att gästa expertgruppens möte den 10 december för en 
diskussion om bland annat Plattformen. 

 
b) Skrivelse om uppehållstillstånd 

Inom SUHF, med  representanter från exepertgruppen för arbetsgivarfrågor och 
internatinationaliseringsfrågo, pågår arbete med en skrivelse till Justitiedepartementet, 
Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet och Finansdepartementet rörande nya 
krav för att få permanent uppehållstillstånd. Skrivelsen har skickats ut till medlemslärosätena 
på remiss med sista svarsdag den 26 november. Efter det kommer presidiet att behandla 
skrivelsen och de inskickade synpunkterna. 

c) Avslutning 
 
Ordförande tackade alla deltagare och avslutade mötet. 

https://suhf.se/publikationer/skrivelser/

