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Protokoll NWS styrelsemöte 2/2011 
 
Åbo, Finland, Arken Aud. Westermarck 19.5.2011 kl. 18. 
 
Närvarande 
Anne-Marie Söndergaard Christensen (ordf), Cato Wittusen, Lars Hertzberg, Niklas Forsberg, Martin 
Gustafsson, Yrsa Neuman (sekr), Alois Picher (via Skype från Bergen) 
 
1. Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutsfört. (Sammankallat 11.5.2011, 
föredragningslista 11.5.2011.) 
 
2. Föredragningslistan godkändes. 
 
3. Protokollet från föregående styrelsemöte (2/2011) konstaterades granskat.  
 
4. Meddelanden 
Föreningens årsmöte och NWS II årliga konferens ordnades i Åbo vid Åbo Akademi/filosofi 19.5.2011.  
 
5. Diskussions- och beslutsärenden 
 
I. Styrelsen konstituerade sig. Årsmötet valde AMSC till ordförande. Styrelsen konstituerade sig enligt 
följande: 

Ordinarie medlemmar: 
Viceordförande: Martin Gustafsson (Åbo) 
Sekreterare: Yrsa Neuman (Åbo Akademi) 
Kassör: Niklas Forsberg (Uppsala) 
Simo Säätelä (Uppsala/Bergen) 
Cato Wittusen (Stavanger) 
 
Suppleanter: 
Lars Hertzberg (Åbo) 
Alois Pichler (WAB, Bergen) 
Thomas Wallgren (Helsingfors) 
 

 
II. Beslut angående den nya Wittgensteintidskriften 
a. Tidskriftens namn ska fastställas enligt följande procedur: 

1. Medlemmarna tillfrågas om namnförslag 
2. Styrelsen väljer ut några av förslagen inkl. de som fått understöd i styrelsens tidigare 

omröstning och uppställer dem för omröstning (på nätet i en Doodle). 
3. Medlemmarna röstar och rösterna blir till en rekommendation för styrelsen 
4. Styrelsen besluter om namnet 

 YN skickar e-post till listan och ställer upp omröstningen efter att styrelsen beslutit via e-
post vilka namn som ska finnas med.  
  
b. Editorial board-strukturen. 
Tidskriften organiseras enligt följande. 

1. Editor-in-chief (YN) 
2. Editors/redaktörer – ny sammansättning för varje nummer 
3. Editorial board (EB)/redaktionsråd består av meriterade forskare som är medlemmar i 

tvåårsperioder. En medlem i rådet förbinder sig att ställa upp som referee minst en gång 
under de två åren. EB ska omfatta också representanter för andra Wittgensteinsällskap.  
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Principer för EB:s sammansättning: EB ska vara en grupp som sammantaget har en heltäckande och 
mångsidig expertis för alla de områden som tidskriften ska omfatta. EB utses enligt följande process 
1. Styrelsemedlemmarna fyller i flera förslag på Google Documents och sätter i den andra kolumnen 
in expertisområden och ev. argument för specifika medlemmar i rådet. 
 2. MG gör ett överskådligt förslag för den första EB till nästa styrelsemöte. Några lämpliga 
medlemmar diskuterades preliminärt på mötet. 
 
c. Ansökan om finansiering för tidskriftens startskede. Tidskriften behöver finansiering för 

startskedet; redaktörstimmar och resekostnader för styrelsen. 
Alla styrelsemedlemmar åläggs att se efter möjliga finansiärer. MG kollar med HF/ÅA. Startskedet är 
2011-2013. Efter nr 4 bör tidskriften ha en ordnad utgivning. 
 
d. Tema för tidskriftens nummer. Alla bidrag ska inte höra till temat utan formuleringen bör vara 

försiktig. (T.ex. “We would like to encourage papers on Wittgenstein and Ethics”.) 
 
 
III. Övriga ärenden 
 
LH skickar ut information om konferensen på Island 2012 till medlemslistan nws(a)abo.fi. 
Beslutet om nästa års konferens skjuts fram till efter den 15 augusti 2011. 
 
7. Nästa styrelsemöte blir 10.6.2011 10.00 WST (”Western Scandinavian Time”) . AMSC kallar in och 
mötet hålls via Adobe Connect Pro som desktopkonferens. 
 
 
8. Mötet avslutades kl. 19. 
 


