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1. Mötet konstaterades stadgeenligt inkallat och beslutfört.
2. Dagsordenen/Föredragningslistan godkändes med mindre justeringar.
3. Föregående styrelsemötes protokoll granskades (2/2011, 19 maj 2011)
4. Det beslöts att tidskriftens namn ska bli Nordic Wittgenstein Review.
Namnförslagsinbjudan som medlemmarna inbjöds till betingade 26 förslag från medlemmarna. Till
dem lades de förslag som tidigare fått stöd inom styrelsen. Till omröstning fördes de förslag som fått
stöd av minst en styrelsemedlem. Omröstningen för medlemmarna som anordnades 6-10.6.2011 gav
43 röster och det klart vinnande förslaget i omröstningen var det som styrelsen nu valt.
5. Review-processen diskuterades.
Open review-processen ska vara fakultativ, dvs. deltagandet i den ska vara valbar för bidragsgivare.
OR är inte öppen för vem som helst att delta i utan för registrerade användare (med minst ett
användarnamn och en e-postadress) och kommentarerna modereras, dvs. osakliga kommentarer ska
inte finnas.
Antagningsproceduren blir enligt följande
(1) Redaktionell gallring (2) Open review (valbar) (blind) (3) Peer review (blind) (4) Redaktionell
gallring (5) Valfri OR2 (för förbättring av texterna).
De som styrelsen valt till ”friends of journal” uppmanas att delta i OR-processen. Först efter Peer
review-skedet besluts vilka texter som publiceras. Mao. kan också texter som inte publiceras i NWR
genomgå OR.
Rättsliga frågor sköts av en annan Workpackage inom Agora men upphovsrätten sköts via en
Creative commons-licens.
***TILLÄGG 30.8.2011***
Förändring. Review-processen ska följa Agoraprojektets beslut. Se NWS styrelseprotokoll 5/2011 §3b.

6. Diskussion om medlemmarna i tidskriftens Editorial board (EB). Som tidigare beslutet ingår i EB
NWS styrelsemedlemmar liksom en representant vardera för övriga Wittgensteinsällskap. Utöver
dessa behövs ca 15 medlemmar och sammantaget ska EB bestå av forskare som har en mycket bred
kompetens för att försäkra att tidskriften blir av hög kvalitet på alla områden. [Namndiskussioner
utelämnas från det protokoll som publiceras på Internet.]

När det gäller att utse resten av medlemmarna har styrelsen har samlat förslag på en lista och det
beslöts att styrelsemedlemmarna ska ge förslag på 10 som de anser att bör ingå i EB senast den 14.6.
YN informerar på styrelsens e-postlista om proceduren.
7. Finansiering för tidskriftens startskede
MG och YN har undersökt frågan och i augusti utlyses medel att sökas från NOP-HS som finansieras
av Nordiska Ministerrådet. YN koordinerar en ansökan.
http://www.nos-hs.org
För deltagandet i Agoraprojektets möte i Lecce i juli 2011 har YN och MG skickat in en ansökan. Ifall
den inte bifalls ordnar AP finansiering.
8. Style guide/skrivanvisningar till skribenter
Chicago style blir det inte. Fotnoter tillåts och de omvandlas till endnotes i xtml-versionerna av
texterna. Hänvisningar görs enligt (Författare årtal: sidnr).
Alois och Yrsa samlar åsikterna till ett senare styrelsemöte. CFP går ut med en del anvisningar i inom
juni.
9. Nästa möte blir i juni och när besluts via en Doodle. YN sätter upp en. Ärendena på mötet blir 1.
CFP-texten, 2. EB:s sammansättning två år framåt, 3. utkast till en Style Guide.
Styrelsemedlemmarna ska tills dess: föreslå sina 10 föredragna medlemmar till EB och fundera på
NWR:s ”House Style”.
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