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Fredagen den 8. juni 2012 kl. 18.00
Syddansk universitet Odense, Danmark. Rum 099.
1. De närvarande antecknades. (Bilaga 1)
2. Till ordförande för mötet valdes Anne-Marie Christensen och till sekreterare Yrsa Neuman.
3. Till justeringsman (tillika vid val fungerande som rösträknare) valdes Anniken Greve.
4. Årsmötet konstaterades behörigt utlyst.
5. Styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret godkändes.
6. Revisor Hugo Strandbergs utlåtande godkändes.
7. Konstaterades att varken resultat- och balansräkning eller resultatdisposition behöver fastslås
eftersom sällskapet inte haft intäkter eller utgifter.
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för sin förvaltning 2011.
9. I de stadgeenliga valdes till styrelseordförande Anne-Marie Søndergaard Christensen (Syddansk
universitet). Till medlemmar i styrelsen valdes Martin Gustafsson (Åbo), Niklas Forsberg
(Uppsala), Lars Hertzberg (Åbo), Yrsa Neuman (Åbo), Alois Pichler (WAB, Bergen), Simo Säätelä
(Bergen), Thomas Wallgren (Helsingfors) och Cato Wittusen (Stavanger). Till revisor valdes Victor
Johansson (Stockholms universitet).
10. Beslöts att ingen årsavgift till föreningen uppbärs inom innevarande verksamhetsår. (I
diskussionen framkom att det är tänkbart att uppbära konferensavgift vid framtida konferenser.
Tidskriften NWR som ges ut av föreningen kommer att fås till lägre medlemspris (föreslaget
prenumeration om 2 nr 49€ (övriga individuella prenumerationer 79€, institutioner 129€).
(Specialpris tidskr 49€ medlemmar. Disk. Konferensavg. Kan vara ok vid framtida konferenser.)
11. Konstaterades att inga motioner inkommit till mötet.
12. Beslöts att företa följande stadgeändringar (som träder i kraft om ytterligare ett föreningsmöte godkänner dem):
(1)
8§ STYRELSE
”Föreningens styrelse består av sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter” beslöts ändras till:
”Föreningens styrelse består av sex ordinarie ledamöter och fyra suppleanter”.
1 (3)

(2) Ett tillägg som precisering (i fetstil):
12§ ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTE
...
9. Stadgeenliga val av styrelse, ordförande och revisor.
13. Yrsa Neuman rapporterade om arbetets med Nordic Wittgenstein Review framskridande.
14. Övriga ärenden:
Internationella Wittgensteinsällskapet ILWG:s konferens ordnas i samarbete med NWS i slutet av
maj 2013 i Åbo (Finland). Preliminärt tema: The Contemporary Significance of Ordinary Language.
NWS’ konferens 2014 är planerad till Stavanger (Norge) med prelimnärt tema fenomenologi.
15. Mötet avslutades 18:51.
***

BILAGA 1
Deltagarförteckning
Yrsa Neuman (Åbo)
Anne-Marie Söndergaard Christensen (SDU, Odense)
Cato Wittusen (Stavanger)
Martin Gustafsson (Åbo)
Patrik Kjärsdam Telléu (Aalborg)
Thomas Presskorn-Thygesen (CBS)
Steinar Böyum (Bergen)
Lars Hertzberg (Åbo)
Victor Johansson (Stockholms universitet)
Tom Eide Osa (Bergen)
Cynthia M. Grund (IFPR, Syddansk Universitet)
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BILAGA 2
Nordiska Wittgensteinsällskapets årsredovisning för verksamhetsåret 2012
Föreningens andra årliga konferens hölls i Åbo, Finland 19 maj 2011. Konferensens tema var
Culture and Context. Konferensen ordnades i samband med den årliga Phalén-picknicken, som är
ett samarbete mellan Uppsala och Åbo. I samband med konferensen hölls årsmötet 2011.
Organisationsgruppen bestod av NWS’ styrelse och den lokala organisationskommittén av Martin
Gustafsson, Yrsa Neuman och Antony Fredriksson.
Under 2011 inleddes arbetet med den internationella tidskriften Nordic Wittgenstein Review som
ges ut av sällskapet och som grundas inom EU-projektet Agora. Medlemmarna i föreningen kom
med 26 namnförslag på tidskriften, och i en e-omröstning i juni fick Danièle Moyal-Sharrocks
förslag mest understöd. CFP1 skickades ut i augusti, och i december öppnades e-plattformen OJS
för bidrag. Nr 1 planeras utkomma i tryck i augusti 2012 och Open Access tre månader senare.
Redaktionen bestod år 2011 av Yrsa Neuman (Åbo), Alois Pichler (Bergen) och Simo Säätelä
(Bergen) och föreningens styrelse utgör redaktionsråd (editorial board). Tidskriften finns på
www.nordicwittgensteinreview.com. I augusti 2011 ansöktes i Åbo Akademis namn om medel för
tidskriftsarbetet från NOS-HS, men ansökan fick avslag.
Föreningen främjade samarbete inom Norden genom att upplysa om lediganslagna
forskningsmedel och genom att informera om konferenser på relevant tema också i andra delar av
världen.
Föreningens styrelse bestod 2011 av ordförande Anne-Marie Søndergaard Christensen
(Syddansk universitet), ordinarie medlemmar: viceordförande Martin Gustafsson (Åbo),
sekreterare Yrsa Neuman (Åbo), kassör Niklas Forsberg (Uppsala), Simo Säätelä (Bergen)
Cato Wittusen (Stavanger) och suppleanter: Lars Hertzberg (Åbo), Alois Pichler (WAB, Bergen)
och Thomas Wallgren (Helsingfors).
Styrelsen höll 6 protokollförda möten. (Styrelsens mötesprotokoll publiceras då de justerats på
föreningens hemsida www.nordicwittgensteinsociety.org.)
Som revisor fungerade Hugo Strandberg (Åbo). Som föreningens webbmaster fungerade Camilla
Kronqvist (Åbo).
Den 30.5.2012 hade sällskapet 145 medlemmar i 25 länder.
Bokslut 2011
Föreningen hade inga tillgångar eller omsättning under 2011.
Vid sällskapets årsmöte 19.5.2011 beslöts att ingen medlemsavgift ska uppbäras. Styrelsen har
inte ansett att sällskapets ordinarie drift föranleder arvoden eller andra materiella insatser och
föreningen har under 2011 inte föranstaltat programverksamhet som kräver sådana. Sällskapet
är befriat från avgift för medlemskapet i ILWG så länge det inte har tillgångar.
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