Protokoll NWS styrelsemöte 2/2013 och konstituerande styrelsemöte 2013
5.9.2013 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

A. Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat (Doodle 26.8.2013, kallelse 29.8.2013) och
beslutfört.
1.

Styrelsen konstituerade sig.

Konstaterades att årsmötet återvalde Anne-Marie Søndergaard Christensen (Syddansk
universitet) till styrelseordförande.
Till övriga ordinarie styrelsemedlemmar utsågs
Simo Säätelä (viceordförande)
Niklas Forsberg (Uppsala/Åbo, sekreterare)
Yrsa Neuman (Åbo, kassörska)
Cato Wittusen (Stavanger)
Martin Gustafsson (Åbo)
Till suppleanter utsågs
Lars Hertzberg (Åbo)
Alois Pichler (Bergen)
Thomas Wallgren (Helsingfors)

2. Hemsida/medlemmar
Beslöts att utreda möjligheterna att skapa ett system där medlemmarnas namn och
huvudintresse ligger på hemsidan eller på annan NWS-anknuten webbplats, så att de lättare
kan hitta varandra och samarbeta. Academia.edu eller annan plattform utreds som möjlighet (av
AMSC).

YN ber Camilla Kronqvist fortsätta som webbmaster för NWS, och att hon omskapar
medlemsblanketten som google-formulär.
3. NWR
1 Vol 2 (NWR2) kom ut i tryck 28.8.2013. På www. nordicwittgensteinreview.com finns nu
hälften av artiklarna som Open Access (resten kommer 28.11.2013). De Gruyter har gjort
NWR2 tillgängligt elektroniskt i filosofipaketet på sin webbplats, som kräver prenumeration.
Tryckta versionen hann inte till Kirchberg i år pga. De Gruyters stora apparat.
Tidskriften utvärderas just nu mycket i och med Agoraprojektet men efter några år kan vi
utvärdera noggrannare.
När vi vet mera om förlagsavtalet som vi hoppas få med De Gruyter för 2014 diskuterar vi i
styrelsen. AP & YN sköter avtalet (förhoppningsvis i oktober).
4. Nästa års konferens
Tid: 30-31 maj, 2014 (tidig fredag eftermiddag och lördag) i Stavanger på temat Wittgenstein &
Phenomenology som tidigare beslutet.
Konf.arrangören får välja talare och styrelsen gav några förslag [förslagen raderade ur detta
webprotokoll].
TW meddelade mötet att han fått jakande svar av Avner Baz att komma till ett symposium vid
forskarkollegiet i H:fors: Maj 15-16, 2014.
TW meddelade mötet om konferensen 2015, att det ortfarande råder oklarhet om TW:s projekt
har pengar för att ordna konferens då.
5. Övriga ärenden
Peer review-proceduren diskuterades allmänt.
Mötet avslutades kl. 15.20 dansk tid.
Justeras
Ordf

Sekr (YN)

