Kallelse till höstmöte för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul tisdagen den
14 november 2017 på Skissernas museum i Lund, Birgit Rausings sal.
Program
Visning av Skissernas museum kl. 14.30–15.30, meddela Lena Andersson om ni önskar
delta i visningen!
Information kl. 16.00 i Birgit Rausings sal om Raoul Wallenberg institutet för mänskliga
rättigheter och humanitär rätt, RWI, vid Lunds universitet, av Ilhami Alkan Olsson, chef för
Turkiet-sektionen.
Höstmötesförhandlingarna inleds kl. 16.15 (se bifogad dagordning, bilagor sänds senare)
Föreläsning kl. 17.30 Muslimsk talekonst på svenska: nya aktörer och medier av Simon
Stjernholm, lektor vid Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Köpenhamns
universitet.
Eftersits med drink och middag i museets nya restaurang kl. 18.30–21.00. Eftersitsen består
av ett glas mousserande vin; som varmrätt rimmad och pocherad kummel med broccoli, rivet
ostron, räkor, körvel och luftig hollandaise. Till detta serveras två glas vin samt kaffe med
något sött till.
Anmälan om deltagande i de olika programpunkterna görs till Lena Andersson
<sfii@medelhavsinstituten.se> senast den 1 november. De som önskar vegetariskt
alternativ eller har allergier ombeds meddela detta i sin anmälan.
Skissernas museum ligger på Finngatan 2 i centrala Lund, för mer information se
<www.skissernasmuseum.se>
För Forskarkollegiets medlemmar utgår ersättning för de faktiska kostnaderna för resor,
dock högst med 1300 kronor, och för långväga resenärer ersättning för en natts logi med
1400 kronor. Boka själva och sänd kvitton till Lena Andersson på kansliet. För anvisning om
förslag på hotell, kontakta gärna Olof Heilo <olof.heilo@sri.org.tr>.
Vi vill också passa på att tipsa om releasen av årets nummer av Dragomanen. Det är ett
samarbete mellan Vänföreningen och Programrådet som kommer att gå av stapeln med
glögg och korta föreläsningar av artikelskrivarna torsdagen den 14 december klockan 18–21
i Folkuniversitetets aula på Kungstensgatan 45 i Stockholm. Vi återkommer till föranmälan
av tidskriftssläppet.
Varmt välkomna!
Programrådet
(Gertrud Olsson, Joakim Enwall, Åsa Eldén, Joachim Östlund, Klas Grinell, Axel Frejman
samt adjungerade: biträdande direktör Olof Heilo och från styrelsen Marie Carlson)

