Mailkonversationer mellan Max Stockman och Mattias Gardell
perioden 2018-08-15 tom 2018-10-04
Från: Mattias Gardell
Skickat: den 17 augusti 2018 14:38
Till: 'Max Stockman' <max.stockman@myndighetensst.se>; Emin Poljarevic
<emin.poljarevic@teol.uu.se>; Mohamed Temsamani (mohamed.temsamani@fifs.se)
<mohamed.temsamani@fifs.se>
Ämne: SV: Uppdatering islamseminarier hösten 2018

Mycket intressant

Sörjer att jag missar första omgången

m

Från: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Skickat: den 17 augusti 2018 13:05
Till: Emin Poljarevic <emin.poljarevic@teol.uu.se>; Mohamed Temsamani
(mohamed.temsamani@fifs.se) <mohamed.temsamani@fifs.se>; 'simon.sorgenfrei@sh.se'
<simon.sorgenfrei@sh.se>; Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>
Kopia: Susanne Olsson <susanne.olsson@rel.su.se>; rickard.lagervall@ctr.lu.se; Hasnain Govani
<Hasnain.Govani@myndighetensst.se>
Ämne: Uppdatering islamseminarier hösten 2018

Hej allihopa,

Som det ser ut nu är seminariet den 18 september (Tema: Muslimska Brödrskapet) på banan.
Tiden är satt till kl 13-18 och platsen är Uppsala universitet (Sal IV, Universitetshuset).
Rikard Lagervall och Emin håller två inledningspass, därefter skall vi försöka bjuda in någon
från MB och Mohamed undersöker detta nu. Jag kan ta på mig att kontakta Aje Carlbom för
den avslutande diskussionen.

Gällande nästa seminarium, om salafism, har jag varit i kontakt med Susanne Olsson på SU
som har bekräftat att hon vill vara med och tala om detta utifrån sin forskning. Förslaget
(från mig) är att Emin håller ett pass också på denna dag. Här undrar jag också om du Emin
har möjlighet att undersöka om vi kan få dit en talesperson från någon av salafi-grupperna i
Sverige? Susanne föreslog Moosa Assal eller eventuellt Abdul Wadud. Eller finns det andra
förslag? Förslaget på tid för detta seminarium är vecka 41 eller 42 och jag har ställt frågan till
konferensservice på SU vad kostnaden är att hyra Aula Magnas hörsal
(https://www.su.se/om-oss/universitetsomr%C3%A5det/konferens-m%C3%B6te/aulamagna#h%C3%B6rsal ) Detta kommer vi behöva betala för.

Kommer idag också ta kontakt med David Thurfjell för den sista delen (samtida shia).

Återkoppla gärna till mig om det är något som jag har fattat galet.

Allt gott,

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

När du har kontakt med oss på Uppsala universitet 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.uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/

E-mailing Uppsala University means that we will process your personal data. For more
information on how this is performed, please read here: http://www.uu.se/om-uu/dataskyddpersonuppgifter/

Från: Mattias Gardell [mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se]
Skickat: den 17 augusti 2018 14:38
Till: Max Stockman; Emin Poljarevic; Mohamed Temsamani (mohamed.temsamani@fifs.se)
Ämne: SV: Uppdatering islamseminarier hösten 2018

Mycket intressant

Sörjer att jag missar första omgången

m

Från: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Skickat: den 17 augusti 2018 13:05
Till: Emin Poljarevic <emin.poljarevic@teol.uu.se>; Mohamed Temsamani
(mohamed.temsamani@fifs.se) <mohamed.temsamani@fifs.se>; 'simon.sorgenfrei@sh.se'
<simon.sorgenfrei@sh.se>; Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>
Kopia: Susanne Olsson <susanne.olsson@rel.su.se>; rickard.lagervall@ctr.lu.se; Hasnain Govani
<Hasnain.Govani@myndighetensst.se>
Ämne: Uppdatering islamseminarier hösten 2018

Hej allihopa,

Som det ser ut nu är seminariet den 18 september (Tema: Muslimska Brödrskapet) på banan.
Tiden är satt till kl 13-18 och platsen är Uppsala universitet (Sal IV, Universitetshuset).
Rikard Lagervall och Emin håller två inledningspass, därefter skall vi försöka bjuda in någon
från MB och Mohamed undersöker detta nu. Jag kan ta på mig att kontakta Aje Carlbom för
den avslutande diskussionen.

Gällande nästa seminarium, om salafism, har jag varit i kontakt med Susanne Olsson på SU
som har bekräftat att hon vill vara med och tala om detta utifrån sin forskning. Förslaget

(från mig) är att Emin håller ett pass också på denna dag. Här undrar jag också om du Emin
har möjlighet att undersöka om vi kan få dit en talesperson från någon av salafi-grupperna i
Sverige? Susanne föreslog Moosa Assal eller eventuellt Abdul Wadud. Eller finns det andra
förslag? Förslaget på tid för detta seminarium är vecka 41 eller 42 och jag har ställt frågan till
konferensservice på SU vad kostnaden är att hyra Aula Magnas hörsal
(https://www.su.se/om-oss/universitetsomr%C3%A5det/konferens-m%C3%B6te/aulamagna#h%C3%B6rsal ) Detta kommer vi behöva betala för.

Kommer idag också ta kontakt med David Thurfjell för den sista delen (samtida shia).

Återkoppla gärna till mig om det är något som jag har fattat galet.

Allt gott,

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

När du har kontakt med oss på Uppsala universitet 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.uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/
E-mailing Uppsala University means that we will process your personal data. For more

information on how this is performed, please read here: http://www.uu.se/om-uu/dataskyddpersonuppgifter/

Från: Mattias Gardell [mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se]
Skickat: den 15 augusti 2018 11:51
Till: Max Stockman; Max Stockman; Emin Poljarevic
Kopia: Emin Poljarevic; Mattias Gardell
Ämne: Sal bokad den 18 sept

Max,

Emin har nu bokat sal IV, Universitetshuset, 18 september, kl. 13-18, Uppsala universitet. Tyvärr
sammanfaller datum med en konferensresa för min del, men det var svårt att en sal i början av
terminen så vi föreslår att vi kör ändå

Bifogar Emin så att ni har varandras adresser

Bästa,

m

När du har kontakt med oss på Uppsala universitet 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.uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/
E-mailing Uppsala University means that we will process your personal data. For more
information on how this is performed, please read here: http://www.uu.se/om-uu/dataskyddpersonuppgifter/

Från: Mattias Gardell [mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se]
Skickat: den 15 augusti 2018 11:51
Till: Max Stockman; Max Stockman; Emin Poljarevic
Kopia: Emin Poljarevic; Mattias Gardell
Ämne: Sal bokad den 18 sept

Max,

Emin har nu bokat sal IV, Universitetshuset, 18 september, kl. 13-18, Uppsala universitet. Tyvärr
sammanfaller datum med en konferensresa för min del, men det var svårt att en sal i början av
terminen så vi föreslår att vi kör ändå

Bifogar Emin så att ni har varandras adresser

Bästa,

m

När du har kontakt med oss på Uppsala universitet 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.uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/
E-mailing Uppsala University means that we will process your personal data. For more
information on how this is performed, please read here: http://www.uu.se/om-uu/dataskyddpersonuppgifter/
Vem f-n är Tom Cruise? VI har vår Emin Poljarevic!

Från: Emin Poljarevic
Skickat: den 27 augusti 2018 08:42
Till: Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>
Kopia: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>; Mohamed Temsamani
<mohamed.temsamani@ibnrushd.se>
Ämne: Re: SV: en sen fråga

Jag för mitt yttersta - att boka så stora lokaler så nära inpå är mission impossible, men om Tom
Cruise lyckades så hoppas jag på detsamma, inshaAllah, så att alla kan vara med... Jag meddelar
senast imorgon om det går att byta från 18/09 till något av de föreslagna datum.

Hälsar,
----Emin P.

>Sent from my mobile device<

27 aug. 2018 kl. 07:48 skrev Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>:
Emin, Max et Mohamed

För mig vore det förstås välkommet. Jag kan den 27 och 25 sept samt 3 oktober.

Om det fungerar för dig, Emin, kollar du Humanistiska teatern alt gamla universitetshuset?

Bästa,

m

Från: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Skickat: den 26 augusti 2018 12:41

Till: Emin Poljarevic <emin.poljarevic@teol.uu.se>
Kopia: Mohamed Temsamani <mohamed.temsamani@ibnrushd.se>; Mattias Gardell
<mattias.gardell@cemfor.uu.se>
Ämne: en sen fråga

Hej Emin,

Har pratat med Mohamed Temsamani på Ibn Rushd om våra planerade islam-seminarier
och han/de är med på banan.

Som det ser ut nu har vi ju följande uppställning:

18/9 om MB på Uppsala universitet
23/10 om Salafism på Stockholms universitet
21/11 om Shia på SU eller SH
Jag vet att det kommer lite sent men skulle det vara möjligt att undersöka om MB-seminariet
går att flytta 1-2 veckor framåt? Alltså går det att köra i samma lokal som ni redan bokat
(eller Humanistiska teatern) 24-28 sep eller 3-4 okt?

Vi ställer frågan dels för att Mattias kanske kan vara med då samt för att underlätta för
Mohamed att identifiera någon från MB att vara med. Men går det inte så kör vi på den 18
september, som överenskommet. Det skulle också underlätta för mig att få Aje Carlbom att
ställa upp.

En undran från

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

När du har kontakt med oss på Uppsala universitet 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.uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/
E-mailing Uppsala University means that we will process your personal data. For more
information on how this is performed, please read here: http://www.uu.se/om-uu/dataskyddpersonuppgifter/

Från: Mattias Gardell [mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se]
Skickat: den 28 augusti 2018 14:02
Till: Mohamed Temsamani; Max Stockman; Emin Poljarevic
Kopia: Mattias Gardell
Ämne: SV: SV: SV: en sen fråga

Oj!

Det var faktiskt en lucka just eftermiddagen den 3 oktober

Vi kör

m

Från: Mohamed Temsamani <mohamed.temsamani@ibnrushd.se>
Skickat: den 28 augusti 2018 13:50
Till: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>; Emin Poljarevic
<emin.poljarevic@teol.uu.se>
Kopia: Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>
Ämne: SV: SV: SV: en sen fråga

Tack för detta Emin, vi kör.

Med vänliga hälsningar/With kind regards

Mohamed Temsamani
Verksamhetsutvecklare
Operations developer

Ibn Rushd Studieförbund
Sundbybergsvägen 1C
17173 Solna
Mobil: +46721680555
Mail: mohamed.temsamani@ibnrushd.se

Från: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Skickat: den 28 augusti 2018 12:10:11
Till: Emin Poljarevic
Kopia: Mattias Gardell; Mohamed Temsamani
Ämne: Re: SV: SV: en sen fråga

Hej!
Kanonbra jobbat Emin! Funkar det för er Mattias och Mohamed så kör vi!
Med vänlig hälsning,
Max Stockman
Myndigheten för stöd till trossamfund
08-453 68 77
28 aug. 2018 kl. 10:10 skrev Emin Poljarevic
<emin.poljarevic@teol.uu.se<mailto:emin.poljarevic@teol.uu.se>>:
Kamrater,
Tack för förtroendet!
Det har löst sig med datumbytet. Notera noga nu:
Datum: 3 oktober mellan kl. 14-19.
Plats: Blåsenhus, Eva Netzelius-salen (10:K102) http://www.blasenhus.uu.se/boka/lokaler/evanetzelius/
Jag hopas därmed att ni alla kan närvara och de inbjudna gästerna inte har något annat inbokat.
Hälsar,
Emin
Från: Mattias Gardell
Skickat: den 27 augusti 2018 18:49
Till: Emin Poljarevic <emin.poljarevic@teol.uu.se<mailto:emin.poljarevic@teol.uu.se>>
Kopia: Max Stockman
<max.stockman@myndighetensst.se<mailto:max.stockman@myndighetensst.se>>; Mohamed
Temsamani <mohamed.temsamani@ibnrushd.se<mailto:mohamed.temsamani@ibnrushd.se>>

Ämne: SV: SV: en sen fråga
Vem f-n är Tom Cruise? VI har vår Emin Poljarevic!
Från: Emin Poljarevic
Skickat: den 27 augusti 2018 08:42
Till: Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se<mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se>>
Kopia: Max Stockman
<max.stockman@myndighetensst.se<mailto:max.stockman@myndighetensst.se>>; Mohamed
Temsamani <mohamed.temsamani@ibnrushd.se<mailto:mohamed.temsamani@ibnrushd.se>>
Ämne: Re: SV: en sen fråga
Jag för mitt yttersta - att boka så stora lokaler så nära inpå är mission impossible, men om Tom
Cruise lyckades så hoppas jag på detsamma, inshaAllah, så att alla kan vara med... Jag meddelar
senast imorgon om det går att byta från 18/09 till något av de föreslagna datum.
Hälsar,
----Emin P.
>Sent from my mobile device<
27 aug. 2018 kl. 07:48 skrev Mattias Gardell
<mattias.gardell@cemfor.uu.se<mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se>>:
Emin, Max et Mohamed
För mig vore det förstås välkommet. Jag kan den 27 och 25 sept samt 3 oktober.
Om det fungerar för dig, Emin, kollar du Humanistiska teatern alt gamla universitetshuset?
Bästa,
m
Från: Max Stockman
<max.stockman@myndighetensst.se<mailto:max.stockman@myndighetensst.se>>
Skickat: den 26 augusti 2018 12:41
Till: Emin Poljarevic <emin.poljarevic@teol.uu.se<mailto:emin.poljarevic@teol.uu.se>>
Kopia: Mohamed Temsamani
<mohamed.temsamani@ibnrushd.se<mailto:mohamed.temsamani@ibnrushd.se>>; Mattias Gardell
<mattias.gardell@cemfor.uu.se<mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se>>
Ämne: en sen fråga
Hej Emin,

Har pratat med Mohamed Temsamani på Ibn Rushd om våra planerade islam-seminarier och han/de
är med på banan.
Som det ser ut nu har vi ju följande uppställning:

* 18/9 om MB på Uppsala universitet
* 23/10 om Salafism på Stockholms universitet
* 21/11 om Shia på SU eller SH
Jag vet att det kommer lite sent men skulle det vara möjligt att undersöka om MB-seminariet går att
flytta 1-2 veckor framåt? Alltså går det att köra i samma lokal som ni redan bokat (eller Humanistiska
teatern) 24-28 sep eller 3-4 okt?
Vi ställer frågan dels för att Mattias kanske kan vara med då samt för att underlätta för Mohamed att
identifiera någon från MB att vara med. Men går det inte så kör vi på den 18 september, som
överenskommet. Det skulle också underlätta för mig att få Aje Carlbom att ställa upp.
En undran från
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<http://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

När du har kontakt med oss på Uppsala universitet 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.uu.se/omuu/dataskydd-personuppgifter/

E-mailing Uppsala University means that we will process your personal data. For more information on
how this is performed, please read here: http://www.uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/

Från: Mattias Gardell [mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se]
Skickat: den 3 september 2018 10:42
Till: Max Stockman
Ämne: SV: Seminarium om Muslimska brödraskapet

gott

Från: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Skickat: den 3 september 2018 10:41
Till: Mohamed Temsamani <mohamed.temsamani@ibnrushd.se>; Emin Poljarevic
<emin.poljarevic@teol.uu.se>; Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>;
'simon.sorgenfrei@sh.se' <simon.sorgenfrei@sh.se>
Ämne: VB: Seminarium om Muslimska brödraskapet

För kännedom

Från: Aje Carlbom [mailto:aje.carlbom@mau.se]
Skickat: den 3 september 2018 10:40
Till: Max Stockman
Ämne: Re: Seminarium om Muslimska brödraskapet

Hej Max,

Tack för ditt mail! Jag deltar gärna i seminariet ni planerar. Tidpunkten passar mig bra. Det skulle vara
fint att få en liten hint inför seminariet om vilka förväntningar ni har på deltagarna och vilka åhörare
ni tänker er.

Allt gott,
Aje

From: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Date: Monday, 3 September 2018 at 09:41
To: Aje Carlbom <aje.carlbom@mau.se>
Subject: Seminarium om Muslimska brödraskapet

Hej Aje!

Under hösten 2018 kommer vi på Myndigheten för stöd till trossamfund att – i samverkan
med Studieförbundet Ibn Rushd och Uppsala universitet – anordna ett antal seminarier om
rörelser och strömningar inom islam. Tanken med dessa seminarier är att vara folkbildande
kring några samtida och ofta omskrivna grupperingar: muslimska brödraskapet, salafismen
och samtidiga shiitiska rörelser.

Eftersom du har skrivit en hel del om muslimska brödraskapet undrar vi om du skulle vara
intresserad av att delta i dagen med detta tema? Seminariet är planerat till den 3
oktober kl. 14-19 och platsen är Uppsala universitet.

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

Från: Mattias Gardell [mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se]
Skickat: den 15 september 2018 02:12
Till: Max Stockman; Emin Poljarevic
Kopia: Mohamed Temsamani
Ämne: SV: Uppdatering ang. Islamserien

Bra att det går framåt. Är utomlands på tisdag

Vad gäller salafiter beror det ju på vilken eller vilka inriktningar vi vill ha med. Då miljön är tämligen
heterogen kan det vara bra med fler röster, eller? Ställer förstås krav på bra moderator för det
samtalet

m

Från: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Skickat: den 14 september 2018 15:21
Till: Emin Poljarevic <emin.poljarevic@teol.uu.se>; Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>
Kopia: Mohamed Temsamani <mohamed.temsamani@ibnrushd.se>
Ämne: Uppdatering ang. Islamserien

Hej,

En rolig nyhet är att Mohamed T har lyckats få tag i en person till den 3/10 som har djup
kunskap om MB och dessutom kan tala i rörelsens namn. Han heter Mohamed Farid AlShayyal och är akademiker bosatt i England. Han verkar skriva sitt namn Fareed Shayyal på
engelskspråkiga hemsidor.

Detta betyder att sättningen för den 3/10 är så gott som klar och vi kan börja finlira med
upplägget, tider osv. Och hur vi ska göra med en ev. panel mot slutet av dagen. Jag och
Mohamed T har planerat in ett möte nästa vecka på tisdag kl 13.00 i Alvik. Kan Mattias
komma? Kan Emin vara med på telefon?

Gällande dagen om salafism behöver vi också hitta någon som kan tala inifrån traditionen.
Jag och Mohamed T talade nu på fredagen och några namn av de namn vi funderade kring
var: Abdul Wudud, Hussein Hamad, Amanj Aziz eller tom Anas Khalifa. Den sistnämnda är
jag nog lite fundersam kring i detta sammanhang

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

När du har kontakt med oss på Uppsala universitet 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.uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/
E-mailing Uppsala University means that we will process your personal data. For more
information on how this is performed, please read here: http://www.uu.se/om-uu/dataskyddpersonuppgifter/

Från: Mattias Gardell [mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se]
Skickat: den 20 september 2018 09:15
Till: Max Stockman; Mohamed Temsamani; Emin Poljarevic
Ämne: SV: Vad gör ni i avseende till detta?

Är inte tanken med seminarieserien att förmedla forskningsbaserad kunskap om Brödraskapet och
anda omdiskuterade muslimska politiska rörelser samt att låta publiken träffa någon av dess
företrädare?

m

Från: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Skickat: den 19 september 2018 22:40
Till: Mohamed Temsamani <mohamed.temsamani@ibnrushd.se>; Emin Poljarevic
<emin.poljarevic@teol.uu.se>; Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>
Ämne: VB: Vad gör ni i avseende till detta?

Ja nu börjas det…

Max Stockman
_____________
Handläggare
Myndigheten för stöd till trossamfund
Tel: 08-453 68 77

Från: SST Info
Skickat: den 19 september 2018 15:59
Till: Åke Göransson <Ake.Goransson@myndighetensst.se>
Kopia: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>; Åsa Hole

<asa.e.hole@myndighetensst.se>
Ämne: VB: Vad gör ni i avseende till detta?

Från: Kristina Hellner [mailto:Kristina.Hellner@katolskakyrkan.se]
Skickat: den 19 september 2018 14:55
Till: SST Info
Ämne: VB: Vad gör ni i avseende till detta?

Hej!
Idag publicerades ett kritiskt inlägg angående myndigheten för stöd till trossamfund:
https://ledarsidorna.se/2018/09/myndigheten-for-stod-till-trossamfund-allierar-sig-med-ibn-rushd-ochuppsala-universitet/

Biskop Anders Arborelius får frågor om detta och innan vi kan formulera något svar vill vi gärna
stämma av med er. Hur kommenterar ni det som Magnus Norell skriver?
Många tack på förhand!

Vänliga hälsningar

Kristina Hellner
Kommunikationsansvarig
Stockholms katolska stift

När du har kontakt med oss på Uppsala universitet 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.uu.se/omuu/dataskydd-personuppgifter/

E-mailing Uppsala University means that we will process your personal data. For more information on
how this is performed, please read here: http://www.uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/

Från: Mattias Gardell [mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se]
Skickat: den 24 september 2018 12:57
Till: Max Stockman; Emin Poljarevic; rickard.lagervall@ctr.lu.se; Mohamed Temsamani
Ämne: SV: seminariet 3/10

Hej

Några synpunkter:

1. Det vore bra om någon från Islamisk teologi och filosofi – som står värd för UU – öppnar.
Helst Mohamed Fazlhashemi som är ämnesföreträdande professor. Det ger mer tyngd
2. Det räcker med föredragshållarna i panelen
3. Vi bör absolut inte ta emot frågor via e-post i förväg. Dels skulle det bli svåradministrerat och
dels har de ju inte lyssnat till föredragen. Däremot kan vi ta upp skriftliga frågor från
publiken. De bör i så fall få reda på det innan första föredraget och ges möjlighet att lämna in
dem direkt innan panelen
4. Bör det inte ges fem minuter luft mellan varje punkt?

m

Från: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Skickat: den 24 september 2018 12:42
Till: Emin Poljarevic <emin.poljarevic@teol.uu.se>; rickard.lagervall@ctr.lu.se; Mohamed Temsamani

<mohamed.temsamani@ibnrushd.se>; Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>
Ämne: seminariet 3/10

Hej

Angående närmare upplägg för den 3/10… här kommer ett mycket preliminärt förslag. Vill
gärna få er synpunkter på detta -- se det som ett diskussionsunderlag. Jag kan vara helt ute
och cykla!

Som ni noterar är mitt förslag att vi förskjuter fika och lägger förtäring som ett avslutande
mingel.

1. Mattias G öppnar (eller ngn annan från UU, Anders Sjöborg kanske?) 14.00-14.15
2. Rickard L börjar med en dragning, kl. 14.15-15.00 med följande temata:
a. Bas-info om MB: vilka är Muslimska brödraskapet?
b. MB grundande och tidiga historia
c. Hassan al-Banna och andra viktiga ideologer
d. Något om senare spridning över världen – vilka systerorganisationer har
bildats?
3. Emin P fortsätter, kl. 15.00 – 15.45:
a. MB i Egypten: före och efter revolutionen
b. MB:s förändringar under de senaste 20 åren
c. Vad står Muslimska brödraskapet för idag? Vad vill de? Vilka frågor driver
man?
4. Fika 15.45 -16.15
5. Aje C om MB i nutiden, 16.15-16.45
a. MB i Europa
b. MB i Sverige
c. Vad står Muslimska brödrskapet för idag? Vad vill de? Vilka frågor driver
man?
6. Panel med frågor från moderator och publik 16.45 – 17.45
(jag tycker frågor skall samlas in skriftligt innan eller skickas in per mejl så vi slipper
för mycket rättshaverister/foliehattar under pågående seminarium).
a. Medverkande: Aje, Emin och Rickard + moderator (+ fler Mohamed?)
7. Avslutande mingel: 17.45 – 18.30 (wraps, etc)
Med vänlig hälsning

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

När du har kontakt med oss på Uppsala universitet 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.uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/
E-mailing Uppsala University means that we will process your personal data. For more
information on how this is performed, please read here: http://www.uu.se/om-uu/dataskyddpersonuppgifter/

Från: Mattias Gardell [mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se]
Skickat: den 24 september 2018 13:27
Till: Max Stockman
Ämne: SV: seminariet 3/10

Menar du att ni tänkte livestreama?

Från: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Skickat: den 24 september 2018 13:25
Till: Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>; Emin Poljarevic <emin.poljarevic@teol.uu.se>;
rickard.lagervall@ctr.lu.se; Mohamed Temsamani <mohamed.temsamani@ibnrushd.se>
Ämne: SV: seminariet 3/10

Hej

Tack Mattias. Ett uppdaterat körschema:

1.
2.
3.
1.
2.
1.
6.

Öppning: 14.00-14.10
Rickard L börjar med en dragning, kl. 14.10 -15.55
Emin P fortsätter, kl. 15.00 – 15.45:
Fika 15.45 -16.15
Aje C om MB i nutiden, 16.15-16.45
Panel med frågor från moderator och publik 16.50 – 17.50
Avslutande mingel: 17.50 – 18.30 (wraps, etc)

Tydligen hade inte Mohammed F möjlighet att öppna, pga undervisning.

Vi kör skriftliga frågor från de som kommer under dagen – men det jag tänkte var att de
också skulle kunna maila under dagen och under själva slutpanelen – så kan moderator
plocka upp dessa om hen vill.

Med vänliga hälsningar

Max Stockman
_____________
Handläggare
Myndigheten för stöd till trossamfund
Tel: 08-453 68 77

Från: Mattias Gardell [mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se]
Skickat: den 24 september 2018 12:57
Till: Max Stockman; Emin Poljarevic; rickard.lagervall@ctr.lu.se; Mohamed Temsamani
Ämne: SV: seminariet 3/10

Hej

Några synpunkter:

1. Det vore bra om någon från Islamisk teologi och filosofi – som står värd för UU – öppnar.
Helst Mohamed Fazlhashemi som är ämnesföreträdande professor. Det ger mer tyngd
2. Det räcker med föredragshållarna i panelen
3. Vi bör absolut inte ta emot frågor via e-post i förväg. Dels skulle det bli svåradministrerat och
dels har de ju inte lyssnat till föredragen. Däremot kan vi ta upp skriftliga frågor från
publiken. De bör i så fall få reda på det innan första föredraget och ges möjlighet att lämna in
dem direkt innan panelen
4. Bör det inte ges fem minuter luft mellan varje punkt?

m

Från: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Skickat: den 24 september 2018 12:42
Till: Emin Poljarevic <emin.poljarevic@teol.uu.se>; rickard.lagervall@ctr.lu.se; Mohamed Temsamani
<mohamed.temsamani@ibnrushd.se>; Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>
Ämne: seminariet 3/10

Hej

Angående närmare upplägg för den 3/10… här kommer ett mycket preliminärt förslag. Vill
gärna få er synpunkter på detta -- se det som ett diskussionsunderlag. Jag kan vara helt ute
och cykla!

Som ni noterar är mitt förslag att vi förskjuter fika och lägger förtäring som ett avslutande
mingel.

1. Mattias G öppnar (eller ngn annan från UU, Anders Sjöborg kanske?) 14.00-14.15
2. Rickard L börjar med en dragning, kl. 14.15-15.00 med följande temata:
a. Bas-info om MB: vilka är Muslimska brödraskapet?
b. MB grundande och tidiga historia

3.

2.
3.

4.

7.

c. Hassan al-Banna och andra viktiga ideologer
d. Något om senare spridning över världen – vilka systerorganisationer har
bildats?
Emin P fortsätter, kl. 15.00 – 15.45:
a. MB i Egypten: före och efter revolutionen
b. MB:s förändringar under de senaste 20 åren
c. Vad står Muslimska brödraskapet för idag? Vad vill de? Vilka frågor driver
man?
Fika 15.45 -16.15
Aje C om MB i nutiden, 16.15-16.45
a. MB i Europa
b. MB i Sverige
c. Vad står Muslimska brödrskapet för idag? Vad vill de? Vilka frågor driver
man?
Panel med frågor från moderator och publik 16.45 – 17.45
(jag tycker frågor skall samlas in skriftligt innan eller skickas in per mejl så vi slipper
för mycket rättshaverister/foliehattar under pågående seminarium).
a. Medverkande: Aje, Emin och Rickard + moderator (+ fler Mohamed?)
Avslutande mingel: 17.45 – 18.30 (wraps, etc)

Med vänlig hälsning

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

När du har kontakt med oss på Uppsala universitet 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.uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/

E-mailing Uppsala University means that we will process your personal data. For more
information on how this is performed, please read here: http://www.uu.se/om-uu/dataskyddpersonuppgifter/

Från: Mattias Gardell [mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se]
Skickat: den 24 september 2018 13:35
Till: Max Stockman
Kopia: Emin Poljarevic
Ämne: SV: seminariet 3/10

Ok

Irriterande att inte Mohammed kunde. Ber du Emin kolla med Dekan eller Prefekt?

Från: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Skickat: den 24 september 2018 13:31
Till: Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>
Ämne: SV: seminariet 3/10

Nej ingen livestream. Jag menar bara att vi kan ge deltagarna möjlighet att när de kommer på
en fråga under dagen maila den till oss.

Max Stockman
_____________
Handläggare
Myndigheten för stöd till trossamfund
Tel: 08-453 68 77

Från: Mattias Gardell [mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se]
Skickat: den 24 september 2018 13:27
Till: Max Stockman
Ämne: SV: seminariet 3/10

Menar du att ni tänkte livestreama?

Från: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Skickat: den 24 september 2018 13:25
Till: Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>; Emin Poljarevic <emin.poljarevic@teol.uu.se>;
rickard.lagervall@ctr.lu.se; Mohamed Temsamani <mohamed.temsamani@ibnrushd.se>
Ämne: SV: seminariet 3/10

Hej

Tack Mattias. Ett uppdaterat körschema:

1.
2.
3.
1.
2.
1.
6.

Öppning: 14.00-14.10
Rickard L börjar med en dragning, kl. 14.10 -15.55
Emin P fortsätter, kl. 15.00 – 15.45:
Fika 15.45 -16.15
Aje C om MB i nutiden, 16.15-16.45
Panel med frågor från moderator och publik 16.50 – 17.50
Avslutande mingel: 17.50 – 18.30 (wraps, etc)

Tydligen hade inte Mohammed F möjlighet att öppna, pga undervisning.

Vi kör skriftliga frågor från de som kommer under dagen – men det jag tänkte var att de
också skulle kunna maila under dagen och under själva slutpanelen – så kan moderator
plocka upp dessa om hen vill.

Med vänliga hälsningar

Max Stockman
_____________
Handläggare
Myndigheten för stöd till trossamfund
Tel: 08-453 68 77

Från: Mattias Gardell [mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se]
Skickat: den 24 september 2018 12:57
Till: Max Stockman; Emin Poljarevic; rickard.lagervall@ctr.lu.se; Mohamed Temsamani
Ämne: SV: seminariet 3/10

Hej

Några synpunkter:

1. Det vore bra om någon från Islamisk teologi och filosofi – som står värd för UU – öppnar.
Helst Mohamed Fazlhashemi som är ämnesföreträdande professor. Det ger mer tyngd
2. Det räcker med föredragshållarna i panelen
3. Vi bör absolut inte ta emot frågor via e-post i förväg. Dels skulle det bli svåradministrerat och
dels har de ju inte lyssnat till föredragen. Däremot kan vi ta upp skriftliga frågor från
publiken. De bör i så fall få reda på det innan första föredraget och ges möjlighet att lämna in
dem direkt innan panelen
4. Bör det inte ges fem minuter luft mellan varje punkt?

m

Från: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Skickat: den 24 september 2018 12:42
Till: Emin Poljarevic <emin.poljarevic@teol.uu.se>; rickard.lagervall@ctr.lu.se; Mohamed Temsamani
<mohamed.temsamani@ibnrushd.se>; Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>
Ämne: seminariet 3/10

Hej

Angående närmare upplägg för den 3/10… här kommer ett mycket preliminärt förslag. Vill
gärna få er synpunkter på detta -- se det som ett diskussionsunderlag. Jag kan vara helt ute
och cykla!

Som ni noterar är mitt förslag att vi förskjuter fika och lägger förtäring som ett avslutande
mingel.

1. Mattias G öppnar (eller ngn annan från UU, Anders Sjöborg kanske?) 14.00-14.15
2. Rickard L börjar med en dragning, kl. 14.15-15.00 med följande temata:
a. Bas-info om MB: vilka är Muslimska brödraskapet?
b. MB grundande och tidiga historia
c. Hassan al-Banna och andra viktiga ideologer
d. Något om senare spridning över världen – vilka systerorganisationer har
bildats?
3. Emin P fortsätter, kl. 15.00 – 15.45:
a. MB i Egypten: före och efter revolutionen
b. MB:s förändringar under de senaste 20 åren
c. Vad står Muslimska brödraskapet för idag? Vad vill de? Vilka frågor driver
man?
2. Fika 15.45 -16.15
3. Aje C om MB i nutiden, 16.15-16.45
a. MB i Europa
b. MB i Sverige
c. Vad står Muslimska brödrskapet för idag? Vad vill de? Vilka frågor driver
man?
4. Panel med frågor från moderator och publik 16.45 – 17.45
(jag tycker frågor skall samlas in skriftligt innan eller skickas in per mejl så vi slipper
för mycket rättshaverister/foliehattar under pågående seminarium).
a. Medverkande: Aje, Emin och Rickard + moderator (+ fler Mohamed?)
7. Avslutande mingel: 17.45 – 18.30 (wraps, etc)
Med vänlig hälsning

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

När du har kontakt med oss på Uppsala universitet 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.uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/
E-mailing Uppsala University means that we will process your personal data. For more
information on how this is performed, please read here: http://www.uu.se/om-uu/dataskyddpersonuppgifter/

Från: Mattias Gardell [mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se]
Skickat: den 24 september 2018 13:35
Till: Max Stockman
Kopia: Emin Poljarevic
Ämne: SV: seminariet 3/10

Ok

Irriterande att inte Mohammed kunde. Ber du Emin kolla med Dekan eller Prefekt?

Från: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Skickat: den 24 september 2018 13:31
Till: Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>
Ämne: SV: seminariet 3/10

Nej ingen livestream. Jag menar bara att vi kan ge deltagarna möjlighet att när de kommer på
en fråga under dagen maila den till oss.

Max Stockman

_____________
Handläggare
Myndigheten för stöd till trossamfund
Tel: 08-453 68 77

Från: Mattias Gardell [mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se]
Skickat: den 24 september 2018 13:27
Till: Max Stockman
Ämne: SV: seminariet 3/10

Menar du att ni tänkte livestreama?

Från: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Skickat: den 24 september 2018 13:25
Till: Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>; Emin Poljarevic <emin.poljarevic@teol.uu.se>;
rickard.lagervall@ctr.lu.se; Mohamed Temsamani <mohamed.temsamani@ibnrushd.se>
Ämne: SV: seminariet 3/10

Hej

Tack Mattias. Ett uppdaterat körschema:

1.
2.
3.
1.
2.
1.
6.

Öppning: 14.00-14.10
Rickard L börjar med en dragning, kl. 14.10 -15.55
Emin P fortsätter, kl. 15.00 – 15.45:
Fika 15.45 -16.15
Aje C om MB i nutiden, 16.15-16.45
Panel med frågor från moderator och publik 16.50 – 17.50
Avslutande mingel: 17.50 – 18.30 (wraps, etc)

Tydligen hade inte Mohammed F möjlighet att öppna, pga undervisning.

Vi kör skriftliga frågor från de som kommer under dagen – men det jag tänkte var att de
också skulle kunna maila under dagen och under själva slutpanelen – så kan moderator
plocka upp dessa om hen vill.

Med vänliga hälsningar

Max Stockman
_____________
Handläggare
Myndigheten för stöd till trossamfund
Tel: 08-453 68 77

Från: Mattias Gardell [mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se]
Skickat: den 24 september 2018 12:57
Till: Max Stockman; Emin Poljarevic; rickard.lagervall@ctr.lu.se; Mohamed Temsamani
Ämne: SV: seminariet 3/10

Hej

Några synpunkter:

1. Det vore bra om någon från Islamisk teologi och filosofi – som står värd för UU – öppnar.
Helst Mohamed Fazlhashemi som är ämnesföreträdande professor. Det ger mer tyngd
2. Det räcker med föredragshållarna i panelen
3. Vi bör absolut inte ta emot frågor via e-post i förväg. Dels skulle det bli svåradministrerat och
dels har de ju inte lyssnat till föredragen. Däremot kan vi ta upp skriftliga frågor från
publiken. De bör i så fall få reda på det innan första föredraget och ges möjlighet att lämna in
dem direkt innan panelen
4. Bör det inte ges fem minuter luft mellan varje punkt?

m

Från: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Skickat: den 24 september 2018 12:42
Till: Emin Poljarevic <emin.poljarevic@teol.uu.se>; rickard.lagervall@ctr.lu.se; Mohamed Temsamani
<mohamed.temsamani@ibnrushd.se>; Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>
Ämne: seminariet 3/10

Hej

Angående närmare upplägg för den 3/10… här kommer ett mycket preliminärt förslag. Vill
gärna få er synpunkter på detta -- se det som ett diskussionsunderlag. Jag kan vara helt ute
och cykla!

Som ni noterar är mitt förslag att vi förskjuter fika och lägger förtäring som ett avslutande
mingel.

1. Mattias G öppnar (eller ngn annan från UU, Anders Sjöborg kanske?) 14.00-14.15
2. Rickard L börjar med en dragning, kl. 14.15-15.00 med följande temata:
a. Bas-info om MB: vilka är Muslimska brödraskapet?
b. MB grundande och tidiga historia
c. Hassan al-Banna och andra viktiga ideologer
d. Något om senare spridning över världen – vilka systerorganisationer har
bildats?
3. Emin P fortsätter, kl. 15.00 – 15.45:
a. MB i Egypten: före och efter revolutionen
b. MB:s förändringar under de senaste 20 åren
c. Vad står Muslimska brödraskapet för idag? Vad vill de? Vilka frågor driver
man?
2. Fika 15.45 -16.15
3. Aje C om MB i nutiden, 16.15-16.45
a. MB i Europa
b. MB i Sverige
c. Vad står Muslimska brödrskapet för idag? Vad vill de? Vilka frågor driver
man?
4. Panel med frågor från moderator och publik 16.45 – 17.45
(jag tycker frågor skall samlas in skriftligt innan eller skickas in per mejl så vi slipper
för mycket rättshaverister/foliehattar under pågående seminarium).
a. Medverkande: Aje, Emin och Rickard + moderator (+ fler Mohamed?)
7. Avslutande mingel: 17.45 – 18.30 (wraps, etc)
Med vänlig hälsning

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

När du har kontakt med oss på Uppsala universitet 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.uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/
E-mailing Uppsala University means that we will process your personal data. For more
information on how this is performed, please read here: http://www.uu.se/om-uu/dataskyddpersonuppgifter/

Från: Mattias Gardell [mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se]
Skickat: den 25 september 2018 10:41
Till: Mohamed Temsamani; Max Stockman; Emin Poljarevic
Ämne: SV: seminariet 3/10

Second that

Från: Mohamed Temsamani <mohamed.temsamani@ibnrushd.se>
Skickat: den 25 september 2018 10:39
Till: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>; Emin Poljarevic

<emin.poljarevic@teol.uu.se>; Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>
Ämne: SV: seminariet 3/10

Hej Max!

Jag har synpunkter på Ajes rubriker, jag uppfattar det som att vi har bestämt oss för att MBfinns i europa och Sverige. Mig veterligen har de organisationer som anklagats för detta själva
förnekat detta. Tycker dessa rubriker behöver omformuleras.

Med vänliga hälsningar/With kind regards

Mohamed Temsamani
Verksamhetsutvecklare
Operations developer

Ibn Rushd Studieförbund
Sundbybergsvägen 1C
17173 Solna
Mobil: +46721680555
Mail: mohamed.temsamani@ibnrushd.se

Från: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Skickat: den 24 september 2018 12:41:43
Till: emin.poljarevic@teol.uu.se; rickard.lagervall@ctr.lu.se; Mohamed Temsamani; Mattias Gardell
(mattias.gardell@cemfor.uu.se)
Ämne: seminariet 3/10

Hej
Angående närmare upplägg för den 3/10… här kommer ett mycket preliminärt förslag. Vill
gärna få er synpunkter på detta -- se det som ett diskussionsunderlag. Jag kan vara helt ute
och cykla!
Som ni noterar är mitt förslag att vi förskjuter fika och lägger förtäring som ett avslutande
mingel.
1. Mattias G öppnar (eller ngn annan från UU, Anders Sjöborg kanske?) 14.00-14.15
2. Rickard L börjar med en dragning, kl. 14.15-15.00 med följande temata:
a. Bas-info om MB: vilka är Muslimska brödraskapet?
b. MB grundande och tidiga historia
c. Hassan al-Banna och andra viktiga ideologer
d. Något om senare spridning över världen – vilka systerorganisationer har
bildats?
3. Emin P fortsätter, kl. 15.00 – 15.45:
a. MB i Egypten: före och efter revolutionen
b. MB:s förändringar under de senaste 20 åren
c. Vad står Muslimska brödraskapet för idag? Vad vill de? Vilka frågor driver
man?
4. Fika 15.45 -16.15
5. Aje C om MB i nutiden, 16.15-16.45
a. MB i Europa
b. MB i Sverige
c. Vad står Muslimska brödrskapet för idag? Vad vill de? Vilka frågor driver
man?
6. Panel med frågor från moderator och publik 16.45 – 17.45
(jag tycker frågor skall samlas in skriftligt innan eller skickas in per mejl så vi slipper
för mycket rättshaverister/foliehattar under pågående seminarium).
a. Medverkande: Aje, Emin och Rickard + moderator (+ fler Mohamed?)
7. Avslutande mingel: 17.45 – 18.30 (wraps, etc)
Med vänlig hälsning
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

När du har kontakt med oss på Uppsala universitet 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.uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/
E-mailing Uppsala University means that we will process your personal data. For more
information on how this is performed, please read here: http://www.uu.se/om-uu/dataskyddpersonuppgifter/
Men innan dess måste programpunktsformuleringen revideras

Från: Mohamed Temsamani <mohamed.temsamani@ibnrushd.se>
Skickat: den 25 september 2018 11:29
Till: Emin Poljarevic <emin.poljarevic@teol.uu.se>; Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>;
Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Ämne: SV: seminariet 3/10

Mycket bra och det löst sig med inledningen. Roligt att få medhåll av två eminenta forskare.
Bra om du Emin och Rickard kan nyansera detta i panelen, jag misstänket att Aje kommer att
driva den tesen rätt starkt.

Med vänliga hälsningar/With kind regards

Mohamed Temsamani
Verksamhetsutvecklare
Operations developer

Ibn Rushd Studieförbund
Sundbybergsvägen 1C
17173 Solna
Mobil: +46721680555

Mail: mohamed.temsamani@ibnrushd.se

Från: Emin Poljarevic <emin.poljarevic@teol.uu.se>
Skickat: den 25 september 2018 11:10:34
Till: Mattias Gardell; Mohamed Temsamani; Max Stockman
Ämne: SV: seminariet 3/10

Hej,
Det är en relevant reflektion tycker jag – majoriteten av forskare på saken ifrågasätter MB-närvaro
SOM organisation i EU. Se gärna denna bok – bara en forskare hävdar bestämt att MB infiltrerat
civilsamhället (VIdino) och han citeras friskt i MSBs rapport. Jag är god vän med Roej Meijer och
samtalade med honom om denna volym och hans uppfattning var tydlig. Vi kan tala om influenser
och individer som har ledande roller i VISSA civilsamhällsorganisationer i Europa har länkar till MBorganisationer i MEN regionen, men det är mycket svårt att översätta det till organisationsnärvaro i
EU. Hursomhelst, här (dvs. i den sista presentationen den 3 okt.) finns en obalans i fokus som är
viktig att lyfta fram. Det är inte den viktigaste saken att haka upp sig på – men viktigt att nyansera
forskningsläget på temat och problematisera, vad betyder det hela egentligen – vad är problemet
med MB?
En annan sak har löst sig.
Professorn i islamisk teologi och filosofi på Teologen, Mohammad Fazlhashemi är beredd på att
inleda seminariet den 3 oktober i ung. 15 min.
Hälsningar,
Emin

Från: Mattias Gardell
Skickat: den 25 september 2018 10:41
Till: Mohamed Temsamani <mohamed.temsamani@ibnrushd.se>; Max Stockman

<max.stockman@myndighetensst.se>; Emin Poljarevic <emin.poljarevic@teol.uu.se>
Ämne: SV: seminariet 3/10
Second that
Från: Mohamed Temsamani <mohamed.temsamani@ibnrushd.se>
Skickat: den 25 september 2018 10:39
Till: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>; Emin Poljarevic
<emin.poljarevic@teol.uu.se>; Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>
Ämne: SV: seminariet 3/10

Hej Max!

Jag har synpunkter på Ajes rubriker, jag uppfattar det som att vi har bestämt oss för att MBfinns i europa och Sverige. Mig veterligen har de organisationer som anklagats för detta själva
förnekat detta. Tycker dessa rubriker behöver omformuleras.

Med vänliga hälsningar/With kind regards
Mohamed Temsamani
Verksamhetsutvecklare
Operations developer

Ibn Rushd Studieförbund
Sundbybergsvägen 1C
17173 Solna
Mobil: +46721680555
Mail: mohamed.temsamani@ibnrushd.se

Från: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Skickat: den 24 september 2018 12:41:43
Till: emin.poljarevic@teol.uu.se; rickard.lagervall@ctr.lu.se; Mohamed Temsamani; Mattias Gardell
(mattias.gardell@cemfor.uu.se)
Ämne: seminariet 3/10
Hej

Angående närmare upplägg för den 3/10… här kommer ett mycket preliminärt förslag. Vill
gärna få er synpunkter på detta -- se det som ett diskussionsunderlag. Jag kan vara helt ute
och cykla!
Som ni noterar är mitt förslag att vi förskjuter fika och lägger förtäring som ett avslutande
mingel.
1. Mattias G öppnar (eller ngn annan från UU, Anders Sjöborg kanske?) 14.00-14.15
2. Rickard L börjar med en dragning, kl. 14.15-15.00 med följande temata:
a. Bas-info om MB: vilka är Muslimska brödraskapet?
b. MB grundande och tidiga historia
c. Hassan al-Banna och andra viktiga ideologer
d. Något om senare spridning över världen – vilka systerorganisationer har
bildats?
3. Emin P fortsätter, kl. 15.00 – 15.45:
a. MB i Egypten: före och efter revolutionen
b. MB:s förändringar under de senaste 20 åren
c. Vad står Muslimska brödraskapet för idag? Vad vill de? Vilka frågor driver
man?
4. Fika 15.45 -16.15
5. Aje C om MB i nutiden, 16.15-16.45
a. MB i Europa
b. MB i Sverige
c. Vad står Muslimska brödrskapet för idag? Vad vill de? Vilka frågor driver
man?
6. Panel med frågor från moderator och publik 16.45 – 17.45
(jag tycker frågor skall samlas in skriftligt innan eller skickas in per mejl så vi slipper
för mycket rättshaverister/foliehattar under pågående seminarium).
a. Medverkande: Aje, Emin och Rickard + moderator (+ fler Mohamed?)
7. Avslutande mingel: 17.45 – 18.30 (wraps, etc)
Med vänlig hälsning
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

När du har kontakt med oss på Uppsala universitet 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.uu.se/omuu/dataskydd-personuppgifter/

E-mailing Uppsala University means that we will process your personal data. For more information on
how this is performed, please read here: http://www.uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/

Från: Mattias Gardell [mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se]
Skickat: den 26 september 2018 18:03
Till: Mohamed Temsamani; Emin Poljarevic; Max Stockman
Ämne: RE: Medskick till Besér

Hinner vi vore det inte fel alls

m

From: Mohamed Temsamani <mohamed.temsamani@ibnrushd.se>
Sent: den 26 september 2018 16:09
To: Emin Poljarevic <emin.poljarevic@teol.uu.se>; Max Stockman
<max.stockman@myndighetensst.se>
Cc: Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>
Subject: SV: Medskick till Besér

Är det någon idé att ha en träff med henne innan för att diskutera upplägg?

Med vänliga hälsningar/With kind regards

Mohamed Temsamani
Verksamhetsutvecklare
Operations developer

Ibn Rushd Studieförbund
Sundbybergsvägen 1C
17173 Solna
Mobil: +46721680555

Mail: mohamed.temsamani@ibnrushd.se

Från: Emin Poljarevic <emin.poljarevic@teol.uu.se>
Skickat: den 26 september 2018 08:54:11
Till: Max Stockman
Kopia: Mattias Gardell; Mohamed Temsamani
Ämne: Re: Medskick till Besér

Hej,

Det viktigaste är, som jag ser det, att hon är påläst. Hon bör få tillgång till textunderlaget, de två
rapporterna (Rikards och Ajes) och min avhandling t.ex. Hon är överlag skicklig moderator och kunnig
rörande islamism, så vitt jag vet.

Utöver det är det viktigt att hon är beredd att tygla eventuella försök ifrån publiken att ”kapa” tiden,
i synnerhet under QandA. Mattias förslag om skrivna frågor är klok.

Hälsar,

----Emin P.

>Sent from my mobile device<

26 sep. 2018 kl. 08:45 skrev Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>:
Hej
Kl 11 idag ska jag ha ett förberedelse-samtal med Nathalie Beser. Vad vill ni att jag pratar med henne
om innan nästa vecka?
Med vänlig hälsning,
Max Stockman
Myndigheten för stöd till trossamfund
08-453 68 77

När du har kontakt med oss på Uppsala universitet 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.uu.se/omuu/dataskydd-personuppgifter/
E-mailing Uppsala University means that we will process your personal data. For more information on
how this is performed, please read here: http://www.uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/

-----Ursprungligt meddelande----Från: Mattias Gardell [mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se]
Skickat: den 26 september 2018 18:15
Till: Max Stockman; Ranstorp Magnus
Kopia: Ahlin Filip
Ämne: RE: SV: Medverkan seminarium om salafism
Bara vi inte formulerar Ranstorps punkt på det sätt vi formulerat Ajes, att de på ngt sätt kan
berätta "hur det är".
-----Original Message----From: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Sent: den 26 september 2018 10:43
To: Ranstorp Magnus <Magnus.Ranstorp@fhs.se>
Cc: Ahlin Filip <Filip.Ahlin@fhs.se>
Subject: Re: SV: Medverkan seminarium om salafism
Hej,

Tack för återkoppling. Vi har inte satt hela programmet för dagen men som det ser ut nu
tänker vi oss ungefär detta upplägg:
1. Salafismens historiska rötter: Emin Poljarevic 2. Salafismen samtida utveckling: Susanne
Olsson 3. Salafismen i Sverige 1: Guney Dogan (skall bekräftas) 4. Salafismen i Sverige 2:
Magnus Ranstorp (tillfrågad) 5. Paneldiskussion
Moderator för dagen kommer vara journalisten Nathalie Besér.
Skulle vara oerhört värdefullt om ni kunde ta er tid till detta tycker vi!
Med vänlig hälsning,
Max Stockman
Myndigheten för stöd till trossamfund
08-453 68 77
26 sep. 2018 kl. 08:30 skrev Ranstorp Magnus
<Magnus.Ranstorp@fhs.se<mailto:Magnus.Ranstorp@fhs.se>>:
Hej Max,
Tack för inbjudan till seminariet. Ska kolla i kalendern om det går att medverka. Kan du
skicka hur hela dagen ser ut och vilka övriga (utöver Poljarevic och Olsson) som medverkar?
Tack på förhand
Magnus

[Swedish Defence Univeristy Ny]
Dr Magnus Ranstorp
Research Director
Center for Asymmetric Threat Studies
Swedish Defence University
Box 27805
115 93 Stockholm
Sweden
tel: +46-8-55342787
mobile: +46-766492113
webprofile: http://www.fhs.se/cats
Magnus Ranstorp | Quality Manager | RAN Centre of Excellence [RAN CoE logo] About RAN
and the RAN Centre of Excellence The Radicalisation Awareness Network (RAN) is set up by
the European Commission as an EU-wide umbrella network of practitioners engaged to
prevent and counter radicalisation to violent extremism. Its Centre of Excellence (RAN CoE)
acts as a hub in connecting, developing and disseminating expertise. This includes fostering a
dialogue between practitioners, policy makers and academics in an inclusive way. By doing
so, the CoE develops state-of-the-art knowledge, and supports both the Commission and
Member States. Also, it helps shape the Commission's research agenda, and liaises with
prevent initiatives inside and outside the EU. RadarEurope leads the consortium which runs
the RAN CoE. More information can be found here<http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/index_en.htm>.

Follow RAN on Twitter<https://twitter.com/RANEurope>
Subscribe to the RAN Update<http://eepurl.com/bcg2-f> (monthly newsletter)

Från: Max Stockman
<max.stockman@myndighetensst.se<mailto:max.stockman@myndighetensst.se>>
Skickat: den 24 september 2018 21:14
Till: Ranstorp Magnus <Magnus.Ranstorp@fhs.se<mailto:Magnus.Ranstorp@fhs.se>>
Kopia: Ahlin Filip <Filip.Ahlin@fhs.se<mailto:Filip.Ahlin@fhs.se>>
Ämne: Medverkan seminarium om salafism
Hej Magnus!
(med kopia till Filip Ahlin)
Under hösten 2018 kommer vi på Myndigheten för stöd till trossamfund att - i samverkan
med Studieförbundet Ibn Rushd och Uppsala universitet - anordna ett antal seminarier om
rörelser och strömningar inom islam. Tanken med dessa seminarier är att vara folkbildande
kring några samtida och ofta omskrivna grupperingar: muslimska brödraskapet, salafismen
och samtidiga shiitiska rörelser.
Relativt nyligen släppte ju ni på Försvarshögskolan rapporten "Mellan salafism och
salafistisk jihadism" nu undrar vi om du skulle vara intresserad av att delta i dagen med
detta tema? Seminariet är planerat till den 23 oktober kl. 10-16 och platsen är Aula Magna
(Stockholms universitet). Bland några av de forskare vi redan bokat in för detta seminarium
är Emin Poljarevic (UU) och Susanne Olsson (SU).
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<http://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:
MailScanner has detected a possible fraud attempt from "smex12-5-enctp.trendmicro.com:443" claiming to be http://www.myndighetensst.se/omoss/personuppgiftspolicy.html<https://smex12-5-enctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.myndighetensst.
se%2fom%2doss%2fpersonuppgiftspolicy.html&umid=0ae59e24-37ab-4eec-8d2e84dabc9b656a&auth=12f1565dbb4bfbcfa623d6f5f37da55c505de3d1948926d2cbd9c45a9bf812fb76a626cfdbbb35b5>

När du har kontakt med oss på Uppsala universitet 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.uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/
E-mailing Uppsala University means that we will process your personal data. For more
information on how this is performed, please read here: http://www.uu.se/omuu/dataskydd-personuppgifter/

Från: Mattias Gardell [mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se]
Skickat: den 27 september 2018 22:16
Till: Max Stockman
Ämne: SV: [SECURITY#10156579]

Dvs för min kännedom. Jag förväntas inte göra ngt med blanketten?

Från: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Skickat: den 27 september 2018 11:01
Till: Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>
Ämne: SV: [SECURITY#10156579]

Hej

Nu hänger jag inte med?!

/M

Från: Mattias Gardell [mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se]
Skickat: den 26 september 2018 18:02
Till: Max Stockman
Ämne: RE: [SECURITY#10156579]

Gott

Detta var f.y.i.o – inte sant?

From: Max Stockman <max.stockman@myndighetensst.se>
Sent: den 26 september 2018 16:55
To: Security IRT <security@uu.se>
Subject: SV: [SECURITY#10156579]

Hej

Här kommer checklistan gällande säkerhet.

Med vänlig hälsning

Max Stockman
_____________
Handläggare
Myndigheten för stöd till trossamfund
Tel: 08-453 68 77

Från: UU Security [mailto:security@uu.se]
Skickat: den 26 september 2018 13:54
Till: Max Stockman
Ämne: [SECURITY#10156579]

Hej Max.
Jag fick dina kontaktuppgifter från Emin Poljarevic. Enligt uppgift står du som kontaktperson vid SST, gällande
den seminarieserie som sker i samarbete mejllan UU, SST och Ibn Rushd.
De som anordnar föreläsningar eller liknande sammankomster i våra lokaler skall anmäla detta till vår
säkerhetsavdelning, genom att fylla i en checklista för riskbedömning. Jag skulle vilja att även ni fyller i en sådan
checklista (bifogas mejlet) och skickar in den men vändande mejl, för det seminarium som Ni kommer att ha den
3 oktober i Blåsenhus.
Du får gärna ta kontakt med mig om du har några funderingar eller om det föreligger några särskilda
omständigheter som du inte vill ta via mejl.
Med vänlig hälsning,
Lena Rosendal Nyström

018-4711760
Säkerhetsavdelningen - Uppsala universitet

När du har kontakt med oss på Uppsala universitet 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.uu.se/omuu/dataskydd-personuppgifter/
E-mailing Uppsala University means that we will process your personal data. For more information on
how this is performed, please read here: http://www.uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/

