
Protokoll NWS styrelsemöte 1/2011 
 
Skypemöte 15. mars 2011, kl. 13.00 (dansk tid) 
 
Närvarande 
Anne-Marie Söndergaard Christensen, Odense (ordf.) 
Yrsa Neuman, Åbo (sekr.) 
Martin Gustafsson, Åbo (viceordf.) 
Niklas Forsberg, Helsingfors (Uppsala), (med Hermine Forsberg 9 mån, Helsingfors) 
Alois Pichler, Bergen 
Cato Wittusen, Stavanger 
Lars Hertzberg, Helsingfors (Åbo), suppleant för Thomas Wallgren 
 
 
 
1. Mötets laglighet och beslutsförhet konstaterades. Doodleinbjudan skickades ut 8.3 och mötet 
sammankallades med föredragningslista 10.3.2011. För beslutsförhet krävs halva styrelsen inkl. ordf., 
dvs.  tre personer. 
 
2. Föredragningslistan godkändes. 
 
3. Konstaterades att föregående styrelsemötes protokoll (1/2010) justerats via e-postlistan och 
funnits till påseende på föreningens hemsida en längre tid. 
 
4. Meddelanden 
- JNU-VWAB-projektet tar slut och Alois och Thomas siktar på möte om det hösten 2011. Under 
hösten inbjuds de som deltagit som stipendiater inom det nordiska mobilitetsprogrammet JNU-
VWAB till konferens med presentationer av arbetet som utförts inom projekttiden. Seminariet blir i 
Helsingfors för att göra det nya Wittgenstein & von Wright-arkivet känt. Arkivets verksamhet är både 
inriktat på forskning och ”digital humanities”. 
 
5. Diskussions- och beslutsärenden 
 
I. Det beslöts att NWS' årsmöte hålls i Åbo torsdagen den 19.5.2011 kl. 15.00 lokal tid (kl. 14.00 för 
tidzonen DK, NO, SE). Mötet ska också vara tillgängligt i flera universitetsstäder i Norden via 
videolänk. Styrelsemedlemmar som inte kan komma till Åbo ordnar videokonferensutrymmen vid 
sina universitet.  (Info som behövs för datastödet: Åbo använder systemet H.323, IP-adress 
130.232.16.50. Åtminstone Bergen och Uppsala har kompatibla system enligt ÅA:s ansvarsperson 
Dan Holm.) 
 
Årsmötet arrangeras i samband med den s.k. Phalén-picknicken, ett årligt utbyte mellan Åbo och 
Uppsala. Styrelsen utsåg till arrangörsgrupp för mötet Yrsa och Martin och beslöt att det ska skickas 
ut ett Call for Papers.  
 
II. Wittgensteintidskriften. Styrelsen beslöt att NWS ska bli utgivarförening för en Open Access 
akademisk tidskrift som fokuserar på Wittgensteinforskning (i alla tappningar).  
 
WAB är part i EU-projektet Agora med Alois Pichler som ansvarsperson. Projektet har fått 
finansiering för att skapa en digital plattform för en elektronisk tidskrift. Projektet inbegriper 
experimentella element, som en s.k. ”Open Review-process”, men också en kombination av Open 
Access och kommersiell utgivning. Därtill ingår att Wittgenstein Source (wittgensteinsource.org) ska 
kopplas till plattformen i och med projektets profil inom utvecklingen av ”web research 



environments”. Projekttiden är 1.1.2011-31.12.2013 och inom projekttiden planeras att två nummer 
av tidskriften ges ut. Styrelsen beslöt att tidskriftens startfas ska genomföras inom ramen för 
Agoraprojektet. 
 
Ontos Verlag har uppgivit sig vara villigt att ge ut tidskriften på papper så att den i sin helhet 
publiceras som OA först med en fördröjning på 2-3 månader. Styrelsen beslöt att samarbeta med 
Ontos Verlag enligt Pichlers förslag. 
 
Tidskriftens upplägg ska vara brett och det är viktigt att också filosofiskt arbete ingår. Styrelsen 
diskuterade ett utkast till beskrivning av tidskriftens mål. Formuleringen ska bearbetas efter mötet 
via a-post. 
  
Tidskriftens alla bidrag ska genomgå peer review-processen. Det kommer att bli viktigt att både 
skribenterna och granskarna känner till hur reviewprocessen fungerar (särskilt Open Review).  
 
 Inom Agoraprojekttiden ska två nummer av tidskriften ges ut, och efter det ska tidskriften cirkulera i 
Norden hos bland filosofiska institutioner som verkar hör till NWS. Preliminärt beslöts att Bergen 
sköter de två nummer som ska ges ut inom Agoraprojektet (2012-13 med redaktionen Alois Pichler 
och Simo Säätelä), att följande två nummer ges ut i Åbo (2014) och att Odense tar över därefter 
(2015).  
 
För varje nummer utses en skild redaktion (”editors”). Utöver den lokala dvs. ambulerande 
redaktionen krävs mera kontinuitet och mötet beslöt att utse Yrsa Neuman till chefredaktör (”editor-
in-chief”) för tidskriften.  
 
Därtill ska tidskriften har ett redaktionsråd (”editorial board”). Styrelsen beslöt preliminärt att NWS’ 
styrelsemedlemmar ska höra till redaktionsrådet. Därtill föreslogs att en representant vardera från 
åtminstone de flesta övriga Wittgensteinsällskapen i världen (ILWS, BWS, ALWS m.fl.) ska vara 
medlem i rådet. Utöver dessa ska rådet omfatta en rad välmeriterade Wittgensteinforskare. Vilka de 
olika medlemmarna ska vara ska diskuteras vidare. Pichler betonade att det är viktigt att tidskriften 
får ett aktivt redaktionsråd. 
 
Ett namnförslag för tidskriften är Wittgenstein Research, eftersom Ontos Verlag redan köpt 
domännamnet. Tidskriftens namn beslöts inte på mötet utan diskussionen fortsätter. 
  
CFP behövs för projektet och inför de första numren behöver redaktionsrådet se till att aktivt inbjuda 
skribenter att bidra. Också dessa bidrag ska genomgå peer review-processen. Den första 
artikelefterlysningen ska vara öppen men också gå till speciellt utvalda skribenter. 
 
Yrsa Neuman skickar ut Agoras projektplan (ansökan) till styrelsen. Alois Pichler gör en lista över de 
mest trängande besluten för tidskriftens del och skickar till styrelsen och diskussionen fortsätter via 
e-post.  [Från denna punkt kl. 14:10 tog Anne-Marie över som sekreterare eftersom Yrsa måste gå.] 
 
III. Det kommer att ordnas en konferens i Helsingfors 21-22.11.2011 om Wittgenstein och Sokrates. 
Lars Hertzberg informerade om konferensen, som kanske blir kortare, möjligen bara en halv dag.  De 
inbjudna är James Conant, Mladen Dolar och Jonathan Lear. Styrelsen beslöt att NWS gärna 
samarbetar med Thomas Wallgren och hans projekt om konferensen men att den inte ingår som en 
av NWS’ årliga konferenser.  
 
IV. NWS framtidsplaner: 

- Placeringen av årsmötet 2012 inkl. konferens ska beslutas på följande styrelsemöte.  



- Förslag på ytterligare verksamhet (hemsidan, aktiviteter) ska diskuteras på följande 
styrelsemöte. 

 
 
6. Övriga ärenden 
 
Lars H, Niklas, Cato og Anne-Marie angav preliminärt att de kan delta i Åbo. 
 
7. Nästa styrelsemöte ska hållas i anslutning till årsmötet i Åbo. 
 
8. Mötet avslutades kl. 14:25. 
 
 
Protokollet reviderat och godkänt per e-post. 
 
 
11.4.2011 
 
Ordf. 
 
Sekr. 


