Constituting meeting of the Nordic Wittgenstein Society (NWS)
Åbo 28.03.2009
Location: Åbo Akademi, Arken, Fabriksgatan 2, Turku, Finland.
1. Opening of meeting.
Present: Magnus Aardal, Benjamin Alm, Joel Backström, Gisela Bengtsson, Kim-Erik Berts,
Steen Brock, Anne-Marie Christensen, Christian Erbacher, Niklas Forsberg, Christoffer Gefwert,
Anniken Greve, Ylva Gustafsson, Lars Hertzberg, Nora Hämäläinen, Tom Kettunen, Camilla
Kronqvist, Oskari Kuusela, Olli Lagerspetz, Mari Lindman, André Maury, Yrsa Neuman, Hannes
Nykänen, Helle Nyvold, Nike Parland, Salla Peltonen, Alois Pichler, Deirdre Smith, Sören
Stenlund, Hugo Strandberg, Simo Säätelä, Karin Tan, Patrick Telléus, Niklas Toivakainen,
Thomas Wallgren, Iris Wikström, Cato Wittusen, Joseph Zanella, Tove Österman.
2. Election of chair and secretary for meeting. Brief overview of Budget
Simo Säätelä was elected as chair for the meeting, and Niklas Forsberg was elected as secretary
for the meeting.
3. Statues
Säätelä gave a presentation of the suggested statues for the Society. The statues were adopted
with the following amendments:
In §2:
The formulation:
att främja forskning anknuten till Ludwig Wittgensteins filosofi och olika problem
was changed to:
att främja forskning anknuten till Ludwig Wittgensteins filosofi och verk samt olika
problem
The formulation:
intresserade i detta forskningsområde
was changed to:
intresserade av detta forskningsområde
The formulation:
att stärka och samordna det nordiska samarbetet
was changed to:
att stärka det nordiska samarbetet
In §3:
The formulation:
att initiera nordiska och internationella forsknings- och samarbetsprojekt
was changed to:
att främja nordiska och internationella forsknings- och samarbetsprojekt
In §11:
The formulation:
Årsmöte avhålles under tiden januari-maj på plats och dag som bestämmes
av styrelsen. Kallelse till årsmöte sker skriftligen (via e-post) senast 14 dagar
före årsmötet.
was changed to:

1

Årsmöte avhålles under tiden mars-juni på plats och dag som bestämmes av
styrelsen.
Kallelse till årsmöte sker skriftligen (via e-post) senast 30 dagar före
årsmötet.
In §12
The formulation:
Ärende som ej upptagits på föredragningslistan må ej göras till föremål för
beslut.
was changed to:
Ärende som ej upptagits på föredragningslistan må ej göras till föremål för
beslut. Därtill kan årsmötet ta upp ytterligare ärenden till diskussion.
In “Regler utanför stadgarna”:
The formulation:
Kommunikation till medlemmar sker först och främst genom e-post, och föreningen skall
för detta ändamål upprätta en e-postlista där alla medlemmar som angivit sin e-postadress
ingår.
Was changed to
Kommunikation till medlemmar sker först och främst genom e-post, och föreningen skall
för detta ändamål upprätta en e-postlista.

4. Election of Chair, Board, and Accountants
Lars Hertzberg (Åbo) was elected as Chair of the Society
Elected Board members:
Anne-Marie Christensen (Odense)
Niklas Forsberg (Uppsala)
Yrsa Neuman (Åbo)
Alois Pichler (Bergen)
Sören Stenlund (Uppsala)
Simo Säätelä (Bergen)
Thomas Wallgren (Helsinki)
Cato Wittusen (Bergen)
Elected Accountants:
Accountant: Hugo Strandberg (Åbo)
Alternate: Kim-Erik Berts (Vasa)
5. Decision on membership fee
The meeting decided that there should be no membership fee.
6. Meeting adjourned
Keeper of the Minutes:
Niklas Forsberg (Uppsala)
Minutes adjusted after acceptance check by founding members by Yrsa Neuman (Åbo, secretary),
May 2 2009
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