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Protokoll NWS styrelsemöte 1/2013  
 
18.4.2013 kl. 14:00 dansk tid 
 
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 
 
(Mötet inkallades per Doodle och e-post.) 
 
1. NWS konferens 24-25 maj 2013. 
Martin G. rapporterade: programmet är klart, 40 anmälda redan nu. 
Pengarna räcker till det mesta, ÅA:s filosofiämne har fått 12500€ för konferensen. 
 
2. Årsmöte 2013 
- Årsmötet blir innan konferensmiddagen, kl. 18.30 finsk tid fredagen den 24.5.2013. 
Skypemöjlighet utreds. 
- 30 dagar innan ska kallelsen skickas ut 
- sekreteraren skicka årsberättelseutkast åt ordf. 
- Revisorn Viktor Johansson kontaktad av YN 18.4. 
- De sittande medlemmarna som deltog i mötet kan tänka sig att ställa upp igen men 
förslag på medlemmar efterlyses i kallelsen av ordf. 
- Diskussionsärende till årsmötet: ska redaktionsrådet bestå av styrelsen – är det 
bra eller borde man ändra det? 
 
3. NWS konferens 2014 
- Stavanger, Norge.  Tema: Wittgenstein & Phenomenology 
- Juni 2014 
- 3-4 föredragshållare  
- starta sent på fredag (lunchtid eller senare) 
-de som har förslag på talare skickar till Cato 
-Organisationskommitté: Cato Wittusen, Tarjei Mandt Larsen, Richard Sörli 
 
4. NWS-aktiviteter – Ärendet skjuts fram till nästa möte 
 
5. Tidskriften 
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Läget: Open Review 2.4-30.4.2013. 113 gillare på Fb. 
 
Nytt: Ontos säljs till DeGruyter från 1.5.2013. Beslöts att vi låter DG publicera 
pappersversionen och förlagsavtal utreds av chefred.  
 

- Beslöts att mindre font på bokrecensioner går bra, för att få plats för flera.  
- Open Review: tills vidare fortsätter NWR med det. 
- Om OJS-plattformens problem för integriteten vid redaktörsbyten. Inom 

Agoraperioden kan vi inte ta bort arkiverat material. Beslut: YN & AP 
försöker ännu hitta en teknisk lösning, i andra hand avtal med redaktörerna. 
Författarna har tillgång till sitt material i OJS och de blir också av med den 
om man tar bort den liksom arkivet är viktigt för tidskriftens historia.  

- Indexerings frågor ännu öppna, men kommer att lösas inom .  
- Reviewers som ombeds reviewa bör få 7 dagar på sig att svara om de ställer 

upp.  
- Beslöts utse Alois Pichler till stadigvarande section editor för Archive Section. 
- Archives Section och Interview vartannat nummer framöver. Längden bra 

och avlastar redaktörerna, när nr 3 framåt ska vara kortare (100 s) och 
utkomma två gånger per år.  

- Medlemmarna i NWS ska gärna involveras mera i tidskriften, och först ber vi 
dem föreslå författare till ”invited paper”. Motiverade förslag skickas till 
chefred per e-post.  

 
 
6. Eventuelt 
- Kirchberg 2013: A-M frågar om vem som tänker delta inför ev. möte. 
- Thomas W. har skickat till kännedom per e-post: Bernt Österman, kurator för von 
Wright och Wittgenstein arkivet här, har fått ett 6 månaders stipendium för en 
"feasability study" om en ev. kritisk utgåva av G.H. von Wrights skrifter. Det blir 100 
år sedan GHvWs födelse i juni 2016 och det kan bli aktuellt med seminarier då även 
i anslutning till Wittgenstein och von Wright. 
 
 
 
Justerat 
 
Ordf.      Sekr. 
Anne-Marie S. Christensen  Yrsa Neuman 


