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Protokoll Nordic Wittgenstein Society 

Styrelsemöte 7 maj, 2015 

 

 

Närvarande  

Anne-Marie Søndergaard Christensen, Niklas Forsberg, Martin Gustafsson, Yrsa Neuman, 

Alois Pichler, Simo Säätelä  

 

1. Inför årsmötet 2015 i Bergen 

Anne-Marie Søndergaard Christensen, Alois Pichler, Simo Säätelä, och Niklas Forsberg avser 

medverka på mötet. 

 

2. Styrelse, och styrelsens formation, under verksamhetsåret 2015-2016 

Mötet beslöt att alla i nuvarande styrelse skall tillfrågas om de vill sitta kvar under kommande 

mandatperiod också. Anne-Marie Søndergaard Christensen skickar förfrågan via e-post. 

Niklas Forsberg meddelade att han gärna avstår från sekreteraruppdraget, eftersom arbetet 

med bokserien kräver ganska mycket administrativt arbete. Søndergaard Christensen söker 

efter möjligt ersättare. Om sådan inte hittas, ställer Forsberg upp som sekreterare ytterligare 

en period. 

 

3. Förslag till årsmötet 

Niklas Forsberg vill informera om den nystartade bokseries Nordic Wittgenstein Studies (se  

#5 nedan) som ges ut av Springer samt om 2016 års NWS konferens. 

Anne-Marie Søndergaard Christensen skall i samråd med Alois Pichler leta reda på en lämplig 

justerinsman till årsmötet. Nuvarande revisor, Hugo Strandberg, kommer att tillfrågas om han 

vill åta sig uppdraget för näste verksamhetsår också. 

 

4. Förslag till aktiviteter i NWS?   

Givet att NWS nu är i en ganska intensiv period, med arbetet med bokserien samt tidskriftens 

övergång till att drivas helt i egen regi som Open Access, finns det ganska lite utrymme för 

stora satsningar under detta år. Däremot var det styrelsens uppfattning att vi under det 

kommande året bör börja söka lite större projektmedel för en flerårig satsning på utökat 

nätverksarbete med fler workshops och möten. 
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5. Övrigt  

Niklas Forsberg informerade om bokserien samt om planerna för 2016 års konferens. Denna 

information skall också förmedlas på årsmötet 2015. 

 

5.1 NORDIC WITTGENSTEIN STUDIES 

Vi är igång. Jag har tre manus, alla fina, i mina händer. Ett fjärde är på väg in. Och det är 

ganska fina och spännande grejer som kommer också. Bokseriens hemsida är under 

uppbyggnad (se http://www.springer.com/series/13863). Mer information kommer med där 

sedan. Ni kan ju i alla fall se sammansättningen av editoral board och advisory board där nu. 

Omslaget till bokserien är under utformning, och kommer att ha Wittgensteins handskrift som 

bakgrund. Men det är ändå en bokserie på Springer, så det finns tyvärr väldigt begränsat med 

förhandlingsutrymme där. De skall helt enkelt se ut på vissa sätt... Hur som helst. Det rör på 

sig och det är troligt att vi kommer att hinna ge ut 2, kanske 3, volymer under 2015. 

 

5.2 KONFERENS 2016. 

Vi (Jag, Nora Hämäläinen, Sami Pihlström, Henrik Rydenfeldt) har beviljats medel för att 

arrangera en konferens med temat Wittgenstein and Pragmatism i maj 2016. Detta är alltså ett 

samarrangemang mellan Nordic Wittgenstein Society och Nordic Pragmatism Network.  

 

Denna kommer att hållas 16-17 maj 2016, och passar alltså utmärkt som NWS’s årliga 

konferens. Vi talade ju om detta tidigare, så jag hoppas ni samtycker. Konferensen kommer 

att vara på Helsinki Collegium for Advanced Studies.  

 

Vi har fyra Keynotes klara:  

 

Russell B. Goodman  

Cora Diamond 

Daniele Moyal-Sharrock 

Logi Gunnarsson.  

 

Ytterligare en Keynote är på gång. Det kommer ett ”call for papers” också, med plats för ca 

10-12 kortare föredrag i vanlig ordning.  

 

http://www.springer.com/series/13863
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Forsberg informerade också om två ytterligare arrangemang som ligger i anslutning till NWS-

konferensen, och som torde vara i NWS’s medlemmars intresse. 18 maj är det 2016 års G.H. 

von Wright Lecture, och 19-20 maj är det Von Wright Centenary Conference.  

 

 

 

6. Mötet avslutades. 

 

 

 

 

 


