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Protokoll för Nordiska Wittgensteinsällskapets Årsmöte 2010 
 
Fredagen den 26 mars 2010 kl. 17.45 
Sal IX, Universitetshuset, Uppsala Universitet 
 
 
1. Som närvarande antecknades Kim-Erik Berts, Anne-Marie Søndergaard Christensen, Niklas Forsberg, 
Martin Gustafsson, Lars Hertzberg, Nora Hämäläinen, Thorsten Johansson, Tom Kettunen, Camilla 
Kronqvist, Olli Lagerspetz, Yrsa Neuman, Helle Nyvold, Pär Segerdahl, Deirdre C. P. Smith, Sören 
Stenlund, Gunnar Svensson och Simo Säätelä. 
 
Till dagsordningen fogades punkt 13. Diskussionsärenden. 
 
2. Till ordförande för mötet valdes Lars Hertzberg och till sekreterare för årsmötet valdes Yrsa Neuman.  
 
3. Till justeringsman valdes Niklas Forsberg  
 
4. Mötet konstaterades behörigt utlyst. 
 
5. Styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2009 behandlades och godkändes.  
 
6. Revisors berättelse för samma tid behandlades. 
 
7. Resultat- och balansräkningen samt resultatdispositionen sammanställdes.  
 
8. Styrelsens förvaltning beviljades ansvarsfrihet. 
 
9. De stadgeenliga valen utfördes:   
Till styrelseordförande valdes Anne-Marie Søndergaard Christensen (Danmark). 
 
Till styrelseledamöter valdes Lars Hertzberg (Åbo), Niklas Forsberg (Uppsala), Martin Gustafsson 
(Stockholm), Yrsa Neuman (Åbo), Alois Pichler (Bergen), Simo Säätelä (Bergen), Thomas Wallgren 
(Helsingfors), Cato Wittusen (Bergen). Styrelsen överenskommer inom sig vilka av ledamöterna som är 
ordinarie (§9). 
 
Till revisor utsågs Hugo Strandberg (Åbo). 
 
10. Mötet beslöt att inte uppbära årsavgift av medlemmarna för innevarande verksamhetsår.  
 
11. Det konstaterades att styrelsen inte hade hänskjutit några ärenden till behandling av årsmötet  
 
12. Det konstaterades att inga motioner hade inkommit.  
 
13. Diskussionsärenden 
(a) Det internationella Wittgensteinsällskapet ILWG håller möte vartannat år. Konferensen år 2010 
kommer att hållas den 14-15.6 . Hertzberg skickar ytterligare information på föreningens e-postlista. 
(b) JNU-VWAB kommer att utlysas igen under våren. Finansieringssystemet ger en nordisk forskare 
möjlighet att tillbringa upp till en och en halv månad på antingen Wittgensteinarkivet i Bergen eller vid 
von Wright-arkivet i Helsingfors. Utlysningen kommer att finnas på http://wab.aksis.uib.no/wab_jnu-
vwab.page och skickas ut på NWS’ e-postlista. 
(c) Wittgensteins hytte i Skjolden, Luster kommune, Norge. NWS har i ett brev till Luster kommunes 
kulturchef uttalat sitt stöd för försiktighet i behandlingen av tomten och huset och hoppas att platsen 
kan bevaras men på ett skonsamt sätt. Simo Säätelä kontaktades hösten 2009 om ett upprop för 
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bevarande av platsen som startats av Dawn Phillips (Warwick) och arkitekten David Connearn. Säätelä 
redogjorde för frågan och de mått som vidtagits så långt. NWS har startat en hemsida där 
informationen så småningom samlas: www.wittgensteinskjolden.blogspot.com. Mötet konstaterade att 
försiktighet ska iakttas eftersom det handlar om privatpersoners egendom och att Wittgenstein själv 
donerat sitt hus och sin tomt åt familjen Bolstad. 
(d) Sekreteraren redogjorde för föreningens medlemssammansättning. 
 
Mötet avslutades klockan 18.22. 
 
 
 

*** 
 
 
 
 

Årsredovisning 2009 
Nordiska Wittgensteinsällskapet 

 
§2 Föreningen har till ändamål  
• att främja forskning anknuten till Ludwig Wittgensteins filosofi och verk samt olika problem och 

områden inom filosofin inspirerade av hans tankar  
• att utgöra ett forum för nordiska forskargrupper och individer intresserade av detta 

forskningsområde  
• att stärka det nordiska samarbetet inom detta område  
• att öka synligheten av den nordiska forskningen på området  
 
Föreningen verkar för denna målsättning genom  
• att organisera konferenser, kurser och andra sammankomster med relevant tema  
• att främja nordiska och internationella forsknings- och samarbetsprojekt  
• att på övriga sätt främja forskning och förmedling inom området  
 
 
Nordiska Wittgensteinsällskapet grundades den 28.3.2009 i Åbo, Finland. 
 
Sällskapets styrelse bestod under året av Lars Hertzberg (Åbo, ordförande), Anne-Marie Christensen 
(Odense, kassör), Niklas Forsberg (Uppsala), Yrsa Neuman (Åbo, sekreterare), Alois Pichler (Bergen), 
Sören Stenlund (Uppsala), Simo Säätelä (Bergen), Thomas Wallgren (Helsingfors), Cato Wittusen 
(Bergen). 
 
Revisor: Hugo Strandberg (Åbo), suppleant Kim-Erik Berts (Vasa) 
 
För föreningen skapades en e-postlista (nws@abo.fi) och en hemsida 
(www.nordicwittgensteinsociety.org). Som föreningens webmaster fungerade Camilla Kronqvist 
(Åbo). Föreningen förmedlade information om Wittgensteinrelaterade händelser i Norden och på andra 
orter via sin lista och wittgenstein-news.org. 
 
Under året sammanträdde styrelsen tre gånger: 28.3 (Åbo, Finland) 12.8 (Kirchberg am Wechsel, 
Österrike) och 5.12 (Rom, Italien).  
 
Medlemsantalet den 1.1.2010 var 67. Medlemmarnas hemländer omfattade Finland, Norge, Danmark, 
Island, Sverige, Italien, USA, Tyskland, Lettland, Storbritannien, Polen, Israel och Portugal. 
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Föreningen grundade en hemsida för projektet att skydda tomten där Wittgensteins stuga i Skjolden i 
Norge låg (http://wittgensteinskjolden.blogspot.com) och skrev ett uttalande som den 9.12.2009 
skickades till kommunen Luster och uttryckte sitt stöd för idén. 
 
Föreningen tog initiativ till sin första konferens i Uppsala mars 2010. 
 
Föreningen anslöt sig till det Internationella Wittgensteinsällskapet (ILWG). Så länge föreningen inte 
har tillgångar är dess medlemskap i ILWG avgiftsfritt.  
 
Föreningen hade inga tillgångar och inga utgifter under 2009. 
 
 
 
 

*** 
 
 
 

Resultat- och balansräkning 2009 
Nordiska Wittgensteinsällskapet 

 
Sällskapet har inte under 2009 haft inkomster eller utgifter. 
 
 
Förvaltningsberättelse 
 
Sällskapet har inte haft någon omsättning under år 2009.  
 
Vid sällskapets grundande möte den 28.3.2009 beslöts att ingen medlemsavgift ska uppbäras. Styrelsen 
har inte ansett att sällskapets ordinarie drift föranleder arvoden eller andra materiella insatser och 
föreningen har under 2009 inte föranstaltat programverksamhet som kräver sådana. 
 
Sällskapet är befriat från avgift för medlemskapet i ILWG så länge det inte har tillgångar. 
 
 
 
 
Protokollet har justerats 
 
 
 
Yrsa Neuman (sekreterare)  Lars Hertzberg (ordförande) 
 
 
 
Niklas Forsberg (justeringsman) 


