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Imerförbundets verksamhetsberättelse 1 september 2006 till 30 augusti 2007 till årsmöte den 30
november 2007.

Förbundet har arbetat med en rad aktiviteter under verksamhetsåret. Styrelsen har haft fyra
protokollförda möten i Botkyrka MKC den 9 februari, Umeå den 18 april, Lärarutbildningen Sthlm den
15 juni och i Botkyrka MKC den 24 augusti.

Förbundet har arbetat med främst sex olika verksamhetsområden.
1. En nätverksansökan skickades in till FAS i februari 2007 angående medel för den kommande
treårsperioden 2008 – 2010. Ansökan var på 763 425 kronor . Förbundet beviljades 450 000
kronor vilket är en minskning från förra omgången då förbundet beviljades 600 000 kronor.
Förbundets styrelse valde att kommentera det skriftligen. Högskolan i Halmstad, sektionen
för humaniora kommer att vara värdinstitution under kommande tre år.
2. Det nordiska samarbetet har fortsatt. Initiativ till ett nordiskt samarbete togs under 2006 då
svenska IMER-förbundet bjöd in Prof. Ulf Hedetoft, AMID, Danmark, Doc. Matti Similä CEREN
och ETMU , Finland och Prof. Yngve Lithman, IMER Bergens Universitet, Norge till ett möte
den 19 juni 2006 som sedan följdes upp i samband med IMER-förbundets konferens i
Göteborg den 24 november 2006 . Vid det andra mötet deltog även, Chantal Maria Pohl
Nielsen, AMID, Danmark, prof. Charles Westin, CEIFO, Stockholms universitet, prof. Rune
Johansson, Tema Etnicitet, Linköpings universitet, fil dr och prefekt Anders Wigerfelt IMER,
Malmö högskola och prof. Björn Fryklund, IMER Malmö högskola. IMER-förbundets styrelse
var värd vid båda mötena. Konkret resulterade detta i att det tillsattes en arbetsgrupp, två
personer från varje land. Följande personer valdes i arbetsgruppen: Maren Bak, Björn
Fryklund, Ulf Hedetoft, Chantal Maria Pohl Nielsen, Yngve Lithman och Matti Simila.
Arbetsgruppen har under verksamhetsperioden haft ytterligare tre möten ett i Köpenhamn,
ett i Oslo och ett i Åbo och det har resulterat i att stadgar har författats och målet var att
kunna bilda ett nordiskt nätverk i samband med 14th Nordic Migration Researchers
Conference i Bergen, Norge den 14-16 november 2007.
3. Den 22-24/11 hölls en konferens med temat IMER-forskningens villkor, brytpunkter och
framtid. Konferensen hade 79 deltagare och arrangemanget beskrivs i föregående års
verksamhetsberättelse. Hela konferensen dokumenterades av tidsskriften Invandrare och
minoriteter och dokumentationen finns tillgänglig på förbundets hemsida samt i nummer 2
2007 med temat Brytpunkter.
4. Under verksamhetsåret har en forskarskola för doktorander och studenter på magisternivå
planerats. Den kommer att äga rum den 31 januari till den 1 februari 2008 på Mångkulturellt
Centrum i Botkyrka. Följande föreläsare har bjudits in: Docent Kristina Boréus,

statsvetenskap Stockholms universitet, Docent Katy Gardner och Phd student Kanwal Mand
socialantropologi med inriktning mot utveckling och migration University of Sussex UK
Fil dr Rickard Jonsson, pedagogik Ceifo, Stockholms universitet. Under forskarskolan
arrangeras två parallella spår, det ena är Barndom och Diaspora och det andra är Språk,
identitet och gränser.
5. Under verksamhetsåret har också en ny folder med information om förbundet tagits fram.
Den kommer att vara klar inom ramen för kommande verksamhetsår, den 21/11 2007.
6. Under verksamhetsåret har också initiativ tagits till ett samarbete med Umeå universitet för
att utveckla en sökmotor till förbundets hemsida för att söka fram aktuell forskning inom
IMER-fältet. Detta har ännu inte lett till något konkret resultat men arbetet med att utveckla
hemsidan kommer att fortsätta.

