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Protokoll för Nordiska Wittgensteinsällskapets Årsmöte 2014 

 

Lördagen den 31 maj 2014 kl. 17.30 (Universitetet i Stavanger, Norge)  

 

1. De närvarande antecknades. (Bilaga 1) 

2. Till ordförande för mötet valdes Anne-Marie Søndergaard Christensen och till sekreterare Niklas 

Forsberg. 

3. Till justeringsman (tillika vid val fungerande som rösträknare) valdes Oskari Kuusela. 

4. Årsmötet konstaterades behörigt utlyst. 

5. Styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret godkändes (efter att Anne-Marie Søndergaard 

Christensen informerade om sällskapets verksamhet och grundidé samt gick igenom 

verksamhetsberättelsen för 2013). Det noterades att Nordiska Wittgensteinsällskapet (NWS) har stött 

forskningsseminariet ”Wittgenstein, Language and Law” 28-29 november vid Aarhus Universitet, 

Danmark. Detta skall införas i verksamhetsberättelsen, Bilaga 2. 

6. Revisor Hugo Strandbergs utlåtande godkändes. (Bilaga 3.) 

7. Det konstaterades att varken resultat- och balansräkning eller resultatdisposition behöver fastslås 

eftersom sällskapet inte haft intäkter eller utgifter.  

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för sin förvaltning 2013.  

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), Cato Wittusen (Stavanger) samt Tove Österman (Uppsala).  

Till revisor valdes Hugo Strandberg (Åbo Akademi) 

10. Beslöts att ingen årsavgift till föreningen uppbärs inom innevarande verksamhetsår.  

11.    Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet. 

Inga beslutsärenden hade hänskjutits till årsmötet. Ett antal diskussionspunkter behandlades:  

11.1 Nästa årliga symposium. Kevin Cahill föreslog att nästa års årliga konferens kan anordnas av The 

Wittgenstein Research Group vid Universitetet i Bergen, 12- 14 juni 2015. Temat för konferensen 
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blir “Wittgenstein, Naturalism, and the Philosophy of Mind” och inbjudna talare är Charles Travis 

(Kings), Paul Snowden (UCL), Julia Tanney (Kent), William Child (Oxford) och David Finkelstein 

(Chicago). Totalt 12 föredrag kommer att tillkomma via ett Call for Papers. Associate Professor 

Kevin Cahill (UiB) and Post-doctoral fellow Thomas Raleigh (NTNU) kommer att ansvara för 

genomförandet av konferensen. Detta förslag vann stort gillande av årsmötet. 

 

11.2 Konferensen 2016 är planerad till att anordnas av och vid Helsingfors universitet. Ett förslag är att 

temat blir ”Wittgenstein and Pragmatism” och att konferensen samarrangeras med Nordic 

Pragmatism Network. Niklas Forsberg tog på sig att kolla upp denna möjlighet.  

 

11.3Thomas Wallgren låter också meddela att Filosofiska föreningen i Finland och institutionen för 

filosofi, historia, kultur och konst vid humanistiska fakultetet vid Helsingfors Universitet, avser 

ordna en två-dagars internationell konferens om Georg Henrik von Wright filosofi i Helsingfors i 

juni 2016.   

 

11.4Thomas Wallgren och Bernt Österman och har också informellt (i viss mån som föerståndare + 

kurator för von Wright och Wittgenstein-arkivet, WWA) börjat förbereda en konferens i Cambridge 

i september 2016 om "von Wright and Wittgenstein in Cambridge". Det är oklart om vi lyckas och 

vem som kan vara arrangör för den. Vi hoppas att WWA kan ha en roll. Det finns en möjlighet att 

NWS kan vara medarrangör till detta evenemang. 

 

11.5 Information om ”Georg Henrik von Wright Lectures” i Helsingfors (via Bernt Österman):  

The Georg Henrik von Wright Lecture is funded by a donation to the University of Helsinki made 

by the von Wright family 2013. It is intended as a recurring event with the purpose of promoting 

research and debate relating to the philosophical work of the Finnish philosopher Georg Henrik von 

Wright (1916–2003). The first Georg Henrik von Wright Lecture: Sir Anthony Kenny on 

“Anthropomorphism vs. Humanism”, June 17th 2014, Helsinki. Venue: University of Helsinki, 

Main building/Small Hall (Pieni juhlasali\Lilla festsalen), Fabianinkatu 33, 4th floor, June 

17th 2014, 14-16 (2-4 pm). 

 

11.6 Simo Säätelä informerade om att Peter Hacker kommer att hålla två föreläsningar vid Universitetet 

i Bergen 1- 2 september 2014, samt att Julia Tanney (Kent) kommer att hålla gästföreläsningar sista 

veckan i september.   

11.7 Yrsa Neuman öppnade en diskussion om hur vi skall kunna öka synligheten och genomslaget för 

vår forskning samt öka forskningsutbytet mellan sällskapets medlemmar. 
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11.8 Yrsa Neuman informerade om Nordic Wittgenstein Review. Två nummer har publicerats. 

Redaktörer har varit Simo Säätelä och Alois Pichler (Vol.1), samt Lars Hertzberg och Martin 

Gustafsson (Vol. 2). Under 2015 (Vol.3) kommer Anne-Marie Søndergaard Christensen att vara 

redaktör. Det är Nordiska Wittgensteinsällskapets styrelse som utser redaktörer och ”Editorial 

board”. Första numret utgavs av Ontos förlag, som kom att köpas av de Gruyter i maj 2013. 

Nummer två utgavs således på de Gruyter. Men då våra önskemål om publikationsmodell inte 

kunde mötas av de Gruyter, har vi sökt efter ett nytt förlag till tidskriften. Nytt förlag kommer med 

största sannolikhet att bli Springer. 2015 (Vol. 3) övergår tidskriften till att var en ”subscription 

journal” (med Springer Open-erbjudande till författare, som kan betala för att göra sin artikel Open 

Access). Medlemmarna i NWS kommer att kunna logga in och läsa tidskriften på nätet utan avgift 

och utan delay. Tidskriften kommer också i tryck men mera för författare och marknadsföring 

(möjligen kommer medlemmar i NWS också att kunna prenumerera på tryckt tidskrift till ett lägre 

pris). Tidskriften fungerar annars mycket bra. Vi har gott om bidrag – d.v.s. hög ”rejection rate” och 

tidskriftens artiklar nedladdas i mycket hög utsträckning. Alois Pichler påpekade att om någon har 

möjlighet att göra en intervju till ”Interview section” så uppskattas det. Martin Gustafsson tog upp 

frågan om vi skall fortsätta ha deadlines till varje nummer. Det är troligt att vi kommer att 

övergå¨till ”Continuous submission” i framtiden. Dessutom är det sannolikt att utgivningstakten 

ökarfrån två nummer per år till fyra, delvis på grund av att Springer önskar det. Varje nummer har 

också ett ”Invited Paper”. Sällskapets medlemmar får gärna komma med förslag på forskare som vi 

skall bjuda in att bidra till denna sektion.. 

 

12.    Behandling av motioner 

Inga motioner har inkommit till årsmötet. 

   

15. Mötet avslutades 18:15. 

 

 

*** 
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BILAGA 1 

Deltagarförteckning 

Niklas Forsberg, Uppsala Universitet, Sverige 

Yrsa Neuman, Åbo Akademi., Finland 

Alois Pichler, Universitetet i Bergen, Norge 

Simo Säätelä, Universitetet i Bergen, Norge 

Oskari Kuusela, University of East Anglia, Norwich, UK 

Helen Horgan, University College, Dublin 

Cato Wittusen, Universitetet i Stavanger, Norge 

Ed Dain, Providence College & Bergen 

Kevin Cahill, Universitetet i Bergen, Norge 

James Thompson, Halle/Saale, Tyskland 

Susanna Lindroos-Hovinheimo, Queen Mary University of London 

Martin Gustafsson, Åbo Akademi, Finland 

 

 

BILAGA 2 

Nordiska Wittgensteinsällskapets förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 

Föreningens fjärde årliga konferens hölls vid Åbo Akademi, Finland, May 24-25, 2013 i samarbete med 

International Ludwig Wittgenstein Society. Konferensens tema var ”The Contemporary Significance of 

Ordinary Language Philosophy”, och de inbjudna talarna var Avner Baz (Tufts University), James 

Conant (University of Chicago), Martin Gustafsson (Åbo Akademi University), Nathaniel Hansen 

(University of Reading), Don S. Levi (University of Oregon), Felix Mühlhölzer (University of 

Göttingen), Sally Parker Ryan (Dallas). I samband med konferensen hölls årsmötet 2013.  

 

Föreningens styrelse bestod i 2013-2014 av ordförande Anne-Marie Søndergaard Christensen 

(Syddansk universitet), ordinarie medlemmar: viceordförande Simo Säätelä (Bergen), sekreterare 

Niklas Forsberg (Uppsala), kassör Yrsa Neuman (Åbo), Cato Wittusen (Stavanger), Martin Gustafsson 

(Åbo) och suppleanter: Lars Hertzberg (Åbo Akademi), Alois Pichler (WAB, Bergen), Thomas 

Wallgren (Helsingfors).  

 

Styrelsen höll 2 protokollförda möten. Styrelsens mötesprotokoll publiceras då de justerats på 

föreningens hemsida www.nordicwittgensteinsociety.org.  

 

http://www.nordicwittgensteinsociety.org/
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Styrelsen har arbetet vidare med den internationella tidskriften Nordic Wittgenstein Review. Det andra 

numret av tidskriften utgavs i 2013. Redaktionen bestod av Yrsa Neuman, Martin Gustafsson, Lars 

Hertzberg (Åbo) och föreningens styrelse utgör redaktionsråd (editorial board). Tidskriften finns på 

www.nordicwittgensteinreview.com. NWR utgives av de Gruyter.  

 

Därutöver arbetar sällskapets styrelse för at påbörja en bokserie: Nordic Wittgenstein Studies. Niklas 

Forsberg er vald till ”Managing editor” och arbetar nu med att ”Editorial Board” och ”Advisory Board”.  

 

NWR stöttade också forskningsseminariet 'Wittgenstein, Language and Law', Aarhus Universitet, 

Danmark, 28-29 november.  

 

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. Föreningen har 

idag 171 medlemmar från fler än 25 länder. 

 

Som revisor fungerade Hugo Strandberg (Åbo). Som föreningens webbmaster fungerade Camilla 

Kronqvist (Åbo). 

 

 

 

http://www.nordicwittgensteinreview.com/


6 (6) 
 

BILAGA 3 

Årsredovisning 2013 

Föreningen hade inga tillgångar eller omsättning under 2013.  Vid sällskapets årsmöte i 2013 

beslöts att ingen medlemsavgift ska uppbäras. Styrelsen har inte ansett att sällskapets ordinarie 

drift föranleder arvoden eller andra materiella insatser och föreningen har under 2013 inte 

föranstaltat programverksamhet enbart i föreningens regi som skulle kräva sådana.  Sällskapet är 

befriat från avgift för medlemskapet i ILWG så länge det inte har tillgångar. 

 

 

 

 


