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Protokoll för Nordiska Wittgensteinsällskapets Årsmöte 2015 

 

Fredagen den 12 juni 2015 kl. 18.45 (Universitetet i Bergen, 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 eventuella val fungerande som rösträknare) valdes Christian Erbacher. 

4. Årsmötet konstaterades behörigt utlyst. 

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

Christensen informerade om sällskapets verksamhet och grundidé samt gick igenom 

verksamhetsberättelsen för 2014. Styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret godkändes.  

Anne-Marie Søndergaard Christensen informerade om sällskapets tidskrift, Nordic Wittgenstein Review, 

som under det gångna verksamhetsåret genomgått en del förändringar. Den största är att vi inte längre är 

knutna till något förlag, utan ger ut tidskriften i egen regi. Detta av flera skäl. De viktigaste är att de 

erbjudanden vi har fått av större förlag har alla inneburit finansiella eftergifter som NWS styrelse och 

tidskriftens redaktionsråd (editorial board) vi inte har funnit acceptabla.  I synnerhet gäller detta Open 

Access frågan, som är viktig för NWS. Avsikten är att tidskiften skall vara Open Access, samtidigt som 

vi inte är beredda att ta betalat av författarna för att de skall publiceras. Trots att ett flertal förlag varit 

villiga att ge ut tidskriften så har inget av förlagen kommit med något erbjudande som motsvarar NWS’s 

krav. Att gå över till att vara en självständig OA-tidskrift har också ansetts vara ett tämligen riskfritt 

drag i dagsläget, då tidskiften går mycket bra och har bra siffror både gällande antalet läsare, antalet 

nedladdningar, samt inkomna bidrag av mycket hög kvalitet.  

Niklas Forsberg informerade om bokserien som NWS nu har startat upp i samarbete med The 

Wittgenstein Archives at the University of Bergen och The von Wright and Wittgenstein Archives at the 

University of Helsinki, och som publiceras av Springer. Trots att ingen officiell information gått ut om 

bokserien har redaktören, Niklas Forsberg, redan fått in 6 manuskript som är under peer review. Mer 

information om bokserien kan nås på http://www.springer.com/series/13863. 

Niklas Forsberg informerade om 2016 års konferens som kommer att hållas vid Helsinki Collegium for 
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Advanced Studies 16-17 maj 2016. Konferensen är ett samarrangemang mellan Nordiska 

Wttgensteinsällskapet, Nordic Pragmatist Network och Helsinki Collegium for Advanced Studies. 

Bland de inbjudna talarna kan nämnas Daniele Moyal-Sharrock (University of Hertfordshire, UK); Cora 

Diamond (University of Virginia, USA); Russell B. Goodman (University of New Mexico, USA); 

James Conant (University of Chicago, USA); Logi Gunnarsson (University of Potsdam, Germany). 

Organisationskommittén består av Niklas Forsberg, Nordic Wittgenstein Society, Department of 

Philosophy, Uppsala University; Nora Hämäläinen, Nordic Wittgenstein Society, Helsinki Collegium, 

University of Helsinki (2013-2016); Sami Pihlström, Nordic Pragmatism Network, Helsinki Collegium, 

University of Helsinki; Henrik Rydenfeldt, Nordic Pragmatism Network, University of Helsinki. Ett 

sedvanligt Call for Papers/Abstracts med plats för ett tiotal föredrag kommer att skickas ut i en första 

vända under hösten 2015. 

 

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 2014.  

 

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. 
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Inga beslutsärenden hade hänskjutits till årsmötet. En diskussionspunkt behandlades:  

11.1 Diskussion: Styrelsen meddelade att det nu kan vara läge att undersöka möjligheterna till att ansöka 

om medel för framtida verksamheter. Sällskapet har vuxit mycket och arbete med tidskriften och 

bokserien tar mycket tid. Således behövs egentligen medel för både administrativa och filosofiska 

samtal. Årsmötets  

12.    Behandling av motioner 

Inga motioner har inkommit till årsmötet. 

   

15. Mötet avslutades 19:55. 

 

 

*** 
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BILAGA 1 

Deltagarförteckning 

Anne-Marie Søndergaard Christensen (Syddansk universitet) 

Niklas Forsberg (Uppsala Universitet) 

Thomas Raleigh (CNTNU) 

Alois Pichler (Universitetet i Bergen) 

Simo Säätelä (Universitetet i Bergen) 

Kevin Cahill (Universitetet i Bergen) 

Julia Tanney (University of Kent) 

Stina Bäckström (Åbo Akademi University) 

Deirdre C. P. Smith (Universitetet i Bergen) 

Bjørn Ramberg (Universitetet i Olso) 

Anat Biletzki (Quinnipiac University/Tel Aviv University) 

Christian Erbacher (Universitetet i Bergen) 

Runbe J. Falck (Universitetet i Bergen) 
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BILAGA 2 

Nordiska Wittgensteinsällskapets förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2014 

	  
	  
Nordiska	   Wittgensteinsällskapets	   förvaltningsberättelse	   för	   verksamhetsåret	   2014	  
	  
Föreningens	   femte	   årliga	   konferens	   hölls	   vid	   Universitetet	   i	   Stavanger,	   Norge,	  Maj	   30-‐31,	   2014	  
organiserat	   av	   Cato	   Wittusen	   och	   Tarjei	   Mandt	   Larsen	   (Stavanger).	   Konferensens	   titel	   var	  
”Wittgenstein	   and	  Phenomenology”,	   och	  målet	   var	   at	   kasta	   ljus	   på	   den	   underbelysta	   relationen	  
mellan	  Wittgensteins	  filosofi	  och	  den	  fenomenologiska	  traditionen.	  De	  inbjudna	  talarna	  var	  Kevin	  
Cahill	  (University	  of	  Bergen),	  Juliet	  Floyd	  (Boston	  University)	  och	  Søren	  Overgaard	  (University	  of	  
Copenhagen).	  Efter	  ett	  öppet	  Call	  for	  Papers	  blev	  18	  pappers	  accepterade	  till	  konferensen.	  	  
	  
Föreningens	   styrelse	   bestod	   i	   2014-‐15	   av	   ordförande	   Anne-‐Marie	   Søndergaard	   Christensen	  
(Syddansk	   universitet),	   ordinarie	   medlemmarna	   viceordförande	   Simo	   Säätelä	   (Bergen),	  
sekreterare	  Niklas	  Forsberg	  (Uppsala),	  kassör	  Yrsa	  Neuman	  (Åbo),	  Cato	  Wittusen	  (Stavanger),	  
Martin	  Gustafsson	   (Åbo)	  och	   suppleanterna	   Lars	  Hertzberg	   (Åbo	  Akademi),	  Alois	  Pichler	   (WAB,	  
Bergen)	   och	   Thomas	   Wallgren	   (Helsingfors).	   Styrelsen	   höll	   i	   2014	   5	   protokollförda	   möten.	  
Styrelsens	   mötesprotokoll	   publiceras	   då	   de	   justerats	   på	   föreningens	   hemsida	  
www.nordicwittgensteinsociety.org.	  	  
	  
Styrelsen	  har	  arbetat	  vidare	  med	  den	  internationella	  tidskriften	  Nordic	  Wittgenstein	  Review.	  Det	  
tredje	   och	   fjärde	   numret	   av	   tidskriften	   utgavs	   2014	   (volym	   3,	   nummer	   1-‐2)	  med	   redaktörerna	  
Yrsa	  Neuman	  (Åbo),	  Martin	  Gustafsson	  och	  Lars	  Hertzberg	  (Åbo).	  Redaktionen	  inför	  2015	  består	  
av	   Yrsa	  Neuman,	  Martin	   Gustafsson	   (Åbo)	   och	  Anne-‐Marie	   S.	   Christensen	   (Southern	  Denmark).	  
Föreningens	   styrelse	   utgör	   redaktionsråd	   (editorial	   board).	   Tidskriften	   finns	   på	  
www.nordicwittgensteinreview.com.	   NWR	   har	   genom	   2014	   förhandlat	   med	   olika	   förlag,	   men	  
föreningens	   styrelse	   har	   just	   beslutas	   att	   stå	   som	   enda	   utgivare	   av	   tidskriften,	   för	   att	   den	   kan	  
fortsätta	  som	  Open	  Access.	  Därutöver	  har	  NWR	  beslutit	  att	  öppna	  för	  möjligheteten	  att	  i	  särskilda	  
fall	  publicera	  enskilda	  nummer	  med	  särskilda	  teman,	  utanför	  ordinarie	  utgivning.	  
	  
Sällskapets	  styrelse	  i	  2014	  påbörjat	  en	  bokserie:	  Nordic	  Wittgenstein	  Studies.	  Niklas	  Forsberg	  är	  
vald	   till	   redaktör	   (Editor)	   för	   bokserien”	   och	   styrelsen	   har	   tillsatt	   en	   ”Editorial	   Board”	   och	  
”Advisory	   Board”.	   	   Bokserien	   ges	   ut	   av	   Springer	   förlag	   och	   har	   redan	   mottagit	   flera	   inkomna	  
manus	   som	   nu	   är	   under	   peer	   review.	   Bokseriens	   hemsida	   är	   under	   uppbyggnad	   (se	  
http://www.springer.com/series/13863).	  	  
	  
Föreningen	   främjade	   samarbete	   inom	   Norden	   genom	   att	   upplysa	   om	   lediganslagna	  
forskningsmedel	  och	  konferenser	  på	  relevant	  tema	  också	  i	  andra	  delar	  av	  världen	  primärt	  genom	  
sin	  mail-‐lista.	  Föreningen	  har	  idag	  186	  medlemmar	  från	  fler	  än	  25	  länder.	  	  
	  
Som	  revisor	  fungerade	  Hugo	  Strandberg	  (Åbo).	  Som	  föreningens	  webbmaster	  fungerade	  Camilla	  
Kronqvist	  (Åbo).	  
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BILAGA 3 

Årsredovisning 2014 

	  
	  
Årsredovisning	  	  2014	  
	  
Föreningen	  hade	  inga	  tillgångar	  eller	  omsättning	  under	  2014.	  	  
Vid	  sällskapets	  årsmöte	  i	  2014	  beslöts	  att	  ingen	  medlemsavgift	  ska	  uppbäras.	  Styrelsen	  har	  inte	  
ansett	  att	  sällskapets	  ordinarie	  drift	  föranleder	  arvoden	  eller	  andra	  materiella	  insatser	  och	  
föreningen	  har	  under	  2014	  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.	  
 

 

 

 

	  


