Mailkonversationer mellan Max Stockman och Omar Mustafa perioden
2018-08-15 tom 2018-10-04

Från: Omar Mustafa [mailto:omar.mustafa@ibnrushd.se]
Skickat: den 3 oktober 2018 12:57
Till: Mohamed Temsamani; Max Stockman; Miriam Steinbach
Ämne: Re: Förslag vad jag kan säga om varför Aje hoppade av

Kanske ändra andra stycket till följande:
Det fanns en önskan från en av arrangörerna, Studieförbundet Ibn Rushd, att ingå i den
diskussionspanel som ska avsluta dagen – vilket Aje inte kunde acceptera. Trots att Ibn
Rushd drog tillbaka sin önskan så valde Aje ändå att avstå från att delta. Från
arrangörsgruppen beklagar vi denna sena ändring i programmet.

Skaffa Outlook för Android

Från: Max Stockman
Skickat: onsdag 3 oktober 10:09
Ämne: Förslag vad jag kan säga om varför Aje hoppade av
Till: Mohamed Temsamani, Omar Mustafa

”Vi vill meddela en ändring i programmet, vilket är att Aje Carlbom har valt att avstå från sin
inplanerade medverkan i seminariet. Skälet till detta är vi i arrangörsgruppen och Aje inte
har kunnat komma överens om vissa detaljer gällande upplägget i seminariet.

Det fanns en önskan från en av arrangörerna, Studieförbundet Ibn Rushd, att ingå i den
diskussionspanel som ska avsluta dagen – vilket Aje inte kunde acceptera. Från
arrangörsgruppen beklagar vi denna sena ändring i programmet.

Dagens program kommer vi därför att ha följande upplägg: seminarier med Rickard Lagervall
och Emin Poljarevic och därefter en slutpanel med dessa forskare ledd av moderator
Nathalie Beser.”

Max Stockman
_______________________
Handläggare religiösa minoriteter
Myndigheten för stöd till trossamfund – SST
Tel: 08-453 68 77
Postadress: Box 14038, 167 14 BROMMA
Besöksadress: Ekumeniska Centret,
Gustavslundsvägen 18 vid Alviks torg
www.sst.a.se

När du har kontakt med oss på Myndigheten för stöd till trossamfund med e-post så innebär
det att vi behandlar dina personuppgifter. För att läsa mer om hur vi gör det kan du läsa här:
http://www.myndighetensst.se/om-oss/personuppgiftspolicy.html

Från: Omar Mustafa [mailto:omar.mustafa@ibnrushd.se]
Skickat: den 2 oktober 2018 17:19
Till: Mohamed Temsamani; Max Stockman
Ämne: Re: Om imorgon

Haha, låter mer som en bortförklaring att komma undan detta seminarium, han kanske
misstänker att det inte kommer vara en hyllning till honom. Eller har han missat att Ibn Rushd
är arrangör?
Skaffa Outlook för Android

From: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Sent: Tuesday, October 2, 2018 5:12:38 PM
To: Omar Mustafa; Mohamed Temsamani
Subject: Fwd: Om imorgon

Vad gör vi?
Med vänlig hälsning,
Max Stockman
Myndigheten för stöd till trossamfund
08-453 68 77
Vidarebefordrat brev:
Från: Aje Carlbom <aje.carlbom@mau.se<mailto:aje.carlbom@mau.se>>
Datum: 2 oktober 2018 17:09:12 CEST
Till: Max Stockman
<max.stockman@myndighetensst.se<mailto:max.stockman@myndighetensst.se>>
Ämne: Re: Om imorgon
Hej Max,
Tack för den informationen som, måste jag säga, förefaller ganska märklig. Är det ett aktivist- eller
forskarseminarium? Jag uppfattar det som i det närmaste oförskämt att plocka in Omar Mustafa så
här sent i planeringen och ser ingen anledning att diskutera mina forskningsresultat med honom.
Vill han diskutera frågor som rör Ibn Rushd så får han söka sig till aktivistiska sammanhang i den
idéburna sektorn. Jag ser inget som helst skäl till att han ska vara med och diskutera den forskning
jag räknade med skulle presenteras under eftermiddagen och kvällen. Det sänker statusen på
evenemanget att bjuda in en aktivist med så uppenbara politiska intressen i hela frågan.
Jag drar mig därför ur det hela och väljer andra arenor för att presentera mina forskningsresultat. Jag
trodde att en myndighet som MST stod friare i förhållande till aktivisterna i det civila samhället, men
jag hade uppenbarligen fel.
Vänligen,
Aje C

Aje Carlbom
Associate professor, Social anthropology
Senior Lecturer
Malmö university, Malmö, Sweden

+46 706 25 04 46
+46 705 26 71 97

From: Max Stockman
<max.stockman@myndighetensst.se<mailto:max.stockman@myndighetensst.se>>
Date: Tuesday, 2 October 2018 at 14:14
To: "Nathalie Besèr (nathalie.beser@mail.com<mailto:nathalie.beser@mail.com>)"
<nathalie.beser@mail.com<mailto:nathalie.beser@mail.com>>
Cc: Omar Mustafa <omar.mustafa@ibnrushd.se<mailto:omar.mustafa@ibnrushd.se>>,
"mohamed.temsamani@ibnrushd.se<mailto:mohamed.temsamani@ibnrushd.se>"
<mohamed.temsamani@ibnrushd.se<mailto:mohamed.temsamani@ibnrushd.se>>,
"emin.poljarevic@teol.uu.se<mailto:emin.poljarevic@teol.uu.se>"
<emin.poljarevic@teol.uu.se<mailto:emin.poljarevic@teol.uu.se>>, Aje Carlbom
<aje.carlbom@mau.se<mailto:aje.carlbom@mau.se>>,
"rickard.lagervall@ctr.lu.se<mailto:rickard.lagervall@ctr.lu.se>"
<rickard.lagervall@ctr.lu.se<mailto:rickard.lagervall@ctr.lu.se>>,
"rickard.lagervall@ju.se<mailto:rickard.lagervall@ju.se>"
<rickard.lagervall@ju.se<mailto:rickard.lagervall@ju.se>>, Mohammad Fazlhashemi
<mohammad.fazlhashemi@teol.uu.se<mailto:mohammad.fazlhashemi@teol.uu.se>>
Subject: Om imorgon
Hej Nathalie!
Inför imorgon har det skett en ändring i programmet där vi gör plats för Ibn Rushd:s rektor Omar
Mustafa i slutpanelen. Tanken med Omars medverkan är att han -- utifrån sin långa erfarenhet och
kontakt med det muslimska förenings- och församlingslivet – kan ge några värdefulla perspektiv på
de föredrag som forskarna håller under dagen.
Jag har bett Omar skicka förslag på de frågor han skulle vilja lyfta i slutpanelen, jag hoppas han hinner
göra det under em/kväll.
Preliminärt program för dagen. Moderator: Nathalie Besèr
14.00
Mohamed Fazlhashemi (Uppsala universitet) hälsar välkomna
14.15
Rickard Lagervall (Lunds universitet) om Muslimska brödraskapets
uppkomst och tidiga historia
15.00

Emin Poljarevic (Uppsala universitet) om Muslimska brödraskapets senare utveckling
15.50
Fika (kaffe och bulle)
16.20
Aje Carlbom (Malmö högskola) om Muslimska brödraskapets i samtiden
17.00
Panel med Aje Carlbom, Emin Poljarevic, Omar Mustafa och Rickard Lagervall.
18.00
Mingel med lättare förtäring (vegetariska wraps)

Max Stockman
--------------------------------------------------Handläggare religiösa minoriteter
Myndigheten för stöd till trossamfund
Tel: 08-453 68 77
Adress: Box 14038, 167 14 BROMMA
www.sst.a.se<http://www.sst.a.se/>

visst
Omar Mustafa
Förbundsrektor
Ibn Rushd Studieförbund
Sundbybergsvägen 1C
171 73 Solna
Mob: +46 766 232 269
Mail: omar.mustafa@ibnrushd.se

Från: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Skickat: den 3 oktober 2018 10:18:06
Till: Mohamed Temsamani; Omar Mustafa
Ämne: idé

Hej
Det slog mig att Bitte Hammargren (förut UI numera FOI) ska ju komma idag… ska vi kolla
om hon vill vara med i slutpanelen?
Med vänlig hälsning
Max Stockman

_______________________
Handläggare religiösa minoriteter
Myndigheten för stöd till trossamfund – SST
Tel: 08-453 68 77
Postadress: Box 14038, 167 14 BROMMA
Besöksadress: Ekumeniska Centret,
Gustavslundsvägen 18 vid Alviks torg
www.sst.a.se

När du har kontakt med oss på Myndigheten för stöd till trossamfund med e-post så innebär det att vi behandlar dina
personuppgifter. För att läsa mer om hur vi gör det kan du läsa här: http://www.myndighetensst.se/omoss/personuppgiftspolicy.html

