Protokoll NWS styrelse 2 2009
Styrelsen för Nordiska Wittgensteinsällskapet
Onsdagen den 12 augusti kl. 12.30 (lokal tid)
Mama’s Café, Kirchberg am Wechsel, Österrike.
Närvarande
Lars Hertzberg ordf
Yrsa Neuman sekr
Anne-Marie Christensen
Alois Pichler (suppleant)
Thomas Wallgren (suppleant)
Sören Stenlund (via NWS skype nordic.wittgenstein.society) (suppleant)
1. Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutsfört. (Sammankallat 12.7, föredragningslista
utskickad 4.8.2009.)
2. Föredragningslistan godkändes med tillägg.
3. Föregående styrelsemötes protokoll (1/2009) granskades och godkänns efter att lista på närvarande
läggs till.
4. Diskussions- och beslutsärenden
(1) notera Thomas Wallgrens epost 15.7.09: NWS borde fundera på att förbättra situationen för
Wittgensteinforskning i allmänhet eftersom det idag finns sådana som har problem med den, så att den
antingen ignoreras eller skrattas åt.
Beslut: NWS rekommenderar att de konferenser som ordnas i föreningens regi koncentrerar sig på
specifika teman som går i dialog med andra vetenskapsgrenar och filosofiska riktningar. Därtill ska
symposierna ha tydliga teman som under ett symposium behandlas fokuserat.
(2) Hemsidan http://www.nordicwittgensteinsociety.org/
Beslut: Styrelsens mötesprotokoll ska göras tillgängliga på nätet.
Styrelsen är mycket tacksam över webbmastern Camilla Kronqvists insats.
Ändringar till hemsidan:
I rubriken: ”Nordiska Wittgensteinsällskapet” (inte stort S).
”På gång”: stryk referensen till Bergen (irrelevant).
”About”: sätt till om styrelsen på engelska, stadgar på engelska.
Sätt till: Conferences/Konferenser. Där kommer också gamla konferenser att hittas.
”Membership”: rubrik istället: ”How to apply for membership in NWS”. Stryk “member” efter
“student[member]” osv. Tillägg: ruta att kryssa i för ”My e-mail adress and name may be published on
NWS’ homepage”. Ev. införa att anmälningar går direkt till excelfil för att minimera plockarbete.
Fotot byts ut till ett foto av ruinerna i Skjolden som Pichler tagit. (Det nuvarande fotot av W kräver att
man ber om lov att använda det.)
Nyheter och sådant som är på gång sätts på Wittgenstein-News.org (Pichler tar gärna emot förslag på
omstrukturering för Wittgenstein-News). Detta kommer också andra Wittgensteinsällskap att göra. I WN.org kan användaren själv sätta in nyheten. I W-N.org önskar styrelsen rss-feed, ev. meddelandeservice
(automatiska mejl), att alla Wittgensteinsällskap påminns om att använda tjänsten. ”New books” kan
skippas och sättas på BWS’ sida.
Information om pågående forskning kunde ev. i framtiden samlas in och publiceras på hemsidan men
styrelsen beslöt att inte ännu satsa på detta (en kompetenskatalog för W-forskare). Ifall utlysning om
sådana pengar kommer kan vi ansöka.
(3) Konferens i Uppsala våren 2010 ordnas som planerat.

För konferensen i Uppsala (mars 2010) utses två kommittéer, en nordisk och en lokal. Till nordisk
"organising committee" utsågs Sören Stenlund, Anne-Marie Christensen, Niklas Forsberg, Lars
Hertzberg, Simo Säätelä och Pär Segerdahl. Den nordiska kommittén utser den lokala kommittén. Den
nordiska kommittén sköter om finansieringen för konferensen och föreslår tema för konferensen.
Organisationskommittén skickar sina förslag på tema och talare via NWS' styrelse för godkännande.
Ansökan skickas till Nordisk kulturfond. (Simo Sääteläs e-post 30.7.2009: ”Fonden har 2009 sista
ansökningsfrist 1 oktober, beslutsdatum 8 december. Första fristen nästa år torde var 1 februari,
beslutsdatum i början av april. Vi borde sikta på något av dessa datum (kanske helst redan 1 oktober).
De har gett understöd till liknande arrangemang, tex. Det IX Nordiska kvinnohistorikermötet 2008, och
Conference of Nordic Society of Philosophy of Religion: Religion and the Politics of the Body 2009. Se
http://www.nordiskkulturfond.org/”).
En konferens i NWS regi ska ha koncentrera sig på ett specifikt tema och sträva till att olika filosofiska
fåror och andra discipliner än filosofin möts kring det (se ovan allmänt riktningsbeslut punkt 4(1)).
(Några temaförslag nämnda av styrelsen på mötet: Ethics & animals, economics, cognitive science, gärna
så, att lokala vetenskapare bjuds in till dialog.)
För konferensen ska tydlig temapresentation skrivas och den ska skickas som grund för inbjudan till
ev. talare (så att talarna kan tacka nej om temat inte passar dem). Till varje föredrag ska utses en
kommentator som haft möjlighet att stifta närmare bekantskap med föredraget på förhand.
5. Informationsärenden
- föreningen har två e-postlistor nwssstyrelse@abo.fi (för styrelsen) och nws@abo.fi (medlemslistan dit
alla medlemmar läggs till så snart de blivit godkända). Listorna sköts av sekreteraren.
- Sekreteraren redogjorde för medlemsantal och spridning: ca 54 medlemmar per den 1.8.2009 från hela
världen. Alla nordiska länder, både europeiska kontinenten och öar, USA. Nya medlemmar anmäler sig
på blankett på hemsidan. Styrelsen ska informera om sällskapet så att flera medlemmar hittar fram.
- Wittgenstein Source (HyperWittgenstein) på nätet snart öppet (Bergen), Pichler rapporterade.
- Mötet som planerats till 13 september i Helsingfors för JNU mm. kommer att skjutas upp till senare.
6. Ev. övriga ärenden
Medlemsförmåner. Kunde medlemmarna i NWS få rabatter på böcker osv.? Utreds av
styrelsemedlemmarna där de rör sig.
Paolo d'Iorio och A. Pichler har gjort en EU-ansökan för projektet "Philosource", för utvecklingen av en
teknisk plattform för filosofiska källor, däribland webbtidskrifter med peer review och redigering.
Styrelsen är mycket positiv till projektet Philosource och ser gärna att ytterligare ansökningar skickas.
7. Nästa möte blir i Rom mellan 4 och 6 december 2009 i samband med NNWR:s
avslutningssymposium.
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