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Protokoll NWS styrelsemöte 1/2012  
 
18.4 2012 kl. 13:00 dansk tid, avsl. 14:15. 
 
Plats: Skype 
 
Deltagare: 
Anne-Marie Søndergaard Christensen (ordf) 
Yrsa Neuman (sekr)  
Martin Gustafsson 
Lars Hertzberg  
Alois Pichler 
Simo Säätelä 
Cato Wittusen 
Niklas Forsberg 
Thomas Wallgren 
 

1. Mötet inkallades per Doodle och e-post 20.3.2012 
 

2. Det förra protokollet (6/2011) noterades till kännedom. Har cirkulerats per e-post och 
finns på sällskapets hemsida. 

 
3. Medlemsantal. Den 18.4.2012 har NWS 143 medlemmar. 9 ansökningar har inkommit 

sedan 1.1.2012. Över 40 ansökningar under 2011. 
 

4. Årsmötet  
 Revisorn Hugo Strandberg (Åbo) har granskat föreningens verksamhet under år 

2011 och konstaterat att den tillämpat god sed. 
 Han hade två små kommentarer till protokollet för årsmötet 2011: att valet av 

revisor inte framkom, liksom att val av sekreterare för årsmötet inte framkommer. 
Protokollet har granskats men styrelsen beslöt att göra ett tillägg till 
protokollet: ”Till sekreterare för mötes valdes Yrsa Neuman. Till revisor för 2011 
valdes Hugo Strandberg.” 

 Styrelsen diskuterade ett förslag på sammansättning i styrelsen för 2012 ifall 
medlemmarna på årsmötet inte föreslår en annan styrelse. De närvarande vid mötet 
ställde sig till förfogande för ev. omval. Ordf. tillfrågar de sittande som inte närvar 
om de vill ställa upp för omval. 

 Kallelsen till mötet ska skickas senast 8.5.2012. Mötet blir i Odense fredagen den 8 
juni 2012 kl. 18-19 lokal tid. 

 Motioner ska efterlysas i kallelsen och de ska inlämnas senast 30 maj (10 dagar före 
mötet). 

 Styrelsen beslöt att föreslå en ändring i stadgarna: att tillägga en suppleantplats för 
att få bättre geografisk täckning i Norden. Därtill kommer styrelsen till årsmötet att 
föreslå en precisering till §12, punkt 9, Stadgeenliga val: ”styrelsemedlemmar och 
revisor”. 
 
 

5. Konferensen 
 Konferensen blir den 8-9 juni 2012 i Odense. Registreringen öppnar kl. 13 och 

konferensen inleds kl. 14. Programmet finns på sällskapets hemsida. Tillägg: NWR-
workshop för styrelsen lördag kväll.   
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 Abstracts: Beslöt att acceptera alla. De medlemmar i styrelsen som har kommentarer 
på några abstracts skickar åt Annemarie inom april månad. Det blir parallella 
sessioner, då ryms alla med.  

 Tillägg till programmet! Editorial board workshop blir på lördag kväll liksom 
styrelsemöte. Så styrelsemedlemmarna ombeds bli i Odense till söndag.  (Teman (från Yrsas 
ansökan): Vad betyder Open Access och vilket är läget i Norden? (FD Alois Pichler, Bergen), 
God forskningspubliceringspraxis – aktörer och principer (FL Yrsa Neuman), Dubbelblind Peer 
Review av hög kvalitet – European Science Foundations rekommendationer och NWS (FL Yrsa 
Neuman), Metadata, LOD och semantisk etikettering – synlighet för nordiska publikationer 
(FD Alois Pichler, Bergen).) 
 Det har inkommit erbjudande om att publicera proceedings från konferensen men 

styrelsen ansåg att deltagarna kan uppmanas att skicka in artiklar på annat håll istället 
(tidskrävande att redigera proceedings och skribenterna gagnas inte så mycket som om 
de skriver artiklar i tidskrifter). 

 AMSC har sökt om pengar från Letterstedtska och har ännu inte fått besked. Om stöd 
uteblir stiger universitetet in som garant. 
 

6. Tidskriften 
 Konstateras att tidskriften accepterade 6 texter av 30 insända till artikelsektionen (med 

peer review) för nr 1. 
 Open review för sektionerna Invited paper och Articles pågår under april 2012. 

Kommentarer har inte inkommit ännu men många har laddat ner artiklarna och 
resultatet får konstateras vara mycket bra hittills. (Invited paper abstract views 150, 
article views 125. Lägsta siffran för en artikel 49 nerladdningar (vilket redan är mycket 
bra för en filosofisk artikel). 101 läsare har registrerat sig (tot 139 ”användare”). 

 Styrelsen/editorial board kommenterar en artikel var. 
 Grafiker Esko Schmitz (Finland/Tyskland) kommer att göra pärmen och en logo för 

tidskriften. Editorial board kommer att få uttala sig om valet. 
 Det beslöts att efter Open Review ska artiklarna tas ner och dyka upp i slutlig form först 

som avtalat i delayed OA (november 2012). 
 Nr 1 kommer att omfatta ca 200 sidor. 
 Beslöts att skippa temat i tryckta versionen av nr 1 eftersom många artiklar ligger 

utanför det. 
 
 

7. Övrigt ärende 
 Niklas meddelande per e-post: Första NWS-konferensens "proceedings" 
utkommer den 11 oktober. (Den är snygg (omslag: Ika Österblad) men dyr.)   
 En paperback-edition torde komma ut 18 månader senare.  
 http://www.continuumbooks.com/books/detail.aspx?BookId=167822&SntUrl=153

268&SubjectId=1020&Subject2Id=1384  
NWS tackas i "Acknowledgments". 
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