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PROTOKOLL
Svenska Historiska Föreningens
årsmöte lördagen den 20 april 2002
Tid och plats: Kl 16.00 i Forumhuset, sal F147,
Örebro universitet

§1 Årsmötets öppnande

Vice ordförande Lars Nilsson förklarade, i ordinarie ordförandens frånvaro

på grund av sjukdom, årsmötet för öppnat.

§2 Årsmötets stadgeenliga utlysning

Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

§3 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§4 Val av justerare

Fil dr Helene Carlbäck och prof Göran Dahlbäck valdes till justerare.

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse

Utdelad verksamhetsberättelse för år 2001 genomlästes av årsmötet.

§6 Redogörelse för föreningens ekonomi

Föreningens skattmästare, riksdagsman Carl-Erik Hedlund, redogjorde för

det ekonomiska läget, som visar ett underskott för 2001. För att få en stabi-

lare ekonomi beslutade årsmötet att höja medlemsavgifterna från nuvarande

300 kr för ordinarie medlemmar till 350 kr och för institutioner till 400 kr.

§7 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelse från föreningens revisorer fil dr Thomas Pettersson och

fil dr Ove Lundberg (suppleant för fil dr Åsa Karlsson Sjögren) rörande Sven-

ska Historiska Föreningen och Emil Hildebrands fond lästes i revisorernas

frånvaro upp av vice ordförande prof Lars Nilsson. I revisionsberättelsen

föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2001 års förvaltning.
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§8 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2001 års

förvaltning.

§9 Redogörelse för Historisk tidskrifts verksamhet under 2001

Den avgående redaktören prof Peter Aronsson redogjorde för Historisk tid-

skrifts verksamhet under år 2001.

§10 Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning

Då sammankallande i valberedningen prof Lena Andersson-Skog ej kunde

närvara vid mötet läste prof. Christina Florin (ledamot av valberedningen)

upp förslaget till val av ledamöter till föreningens styrelse.

Årsmötet antog i sin helhet valberedningens förslag att välja prof Lars

Nilsson till ordförande och att välja om doc Daniel Lindmark och doc Carl-

Johan Gadd som ledamöter, samtliga för en period om tre år. Riksdagsleda-

mot Carl-Erik Hedlund omvaldes som kassör för en period om tre år. Till ny

ledamot och tillika sekreterare för Svenska Historiska Föreningen och redak-

tör för Historisk tidskrift efter prof Peter Aronsson, som lämnar styrelsen

före mandattidens utgång, valdes för de närmsta tre åren fil dr Lars M An-

dersson. Till ny ledamot efter förre ordföranden prof Ulla Wikander, som

också lämnar styrelsen före mandattidens utgång, valdes för den kommande

treårsperioden doc Paulina de los Reyes. Fil dr Thomas Pettersson omvaldes

som revisor och som ny revisor valdes fil dr Ove Lundberg, båda på ett år. Fil

dr Björn Åstrand omvaldes som revisorssuppleant och som ny revisorssupple-

ant valdes fil dr Åsa Karlsson-Sjögren, båda för ett år. Fil dr Kirsti Niskanen

omvaldes till ledamot av valberedningen för två år.

Den nya styrelsen får därmed följande sammansättning:

– Ledamöter vars mandattid löper ut 2003: prof Maths Isacson, doc Klas-

Göran Karlsson, prof Ann-Sofi Ohlander.

– Ledamöter vars mandattid löper ut 2004: prof Lena Andersson-Skog,

doc Anette Törnquist, prof Maria Ågren.

– Ledamöter vars mandattid löper ut 2005: fil dr Lars M Andersson, doc

Paulina de los Reyes, prof. Carl-Johan Gadd, riksdagsledamot Carl-Eric Hed-

lund, doc Daniel Lindmark, prof Lars Nilsson.

Valberedningen består av prof Lena Andersson-Skog (sammankallande) och fil

dr Kirsti Niskanen, valda till 2004, och prof Christina Florin, vald till 2003.

Revisorer valda till 2003 är fil dr Ove Lundberg, fil dr Thomas Pettersson.

Revisorssuppleanter valda till 2003 är fil dr Åsa Karlsson Sjögren och fil dr

Björn Åstrand.

Ordföranden tackade föreningen för visat förtroende.

§11 Övriga frågor

Ordförande tackade varmt avgående styrelseledamöter prof. Ulla Wikander

och prof Peter Aronsson för deras insatser i föreningen. Ett särskilt tack rik-

tades dessutom till förre redaktionssekreteraren Mattias Legnér som under

året lämnat sin befattning.

§12 Emil Hildebrands stipendium

Fil mag. Jonas Larsson, Uppsala universitet, tilldelades Emil Hildebrands sti-

pendium om 10 000 kr. Larsson har i sin välskrivna uppsats ”Behandlings-

tanken inom svensk sinnessjukhusvård under början av 1800-talet” (publice-

rad i Historisk tidskrift nr 2001:4) på ett uppslagsrikt sätt problematiserat

de gängse tolkningarna av behandlingstanken – den disciplinerings- respek-

tive den civiliseringsteoretiska – och empiriskt visat att behandlingstanken

bäst förstås som innefattande uttryck för både civilisering och disciplinering.

§11 Årsmötets avslutande

Årsmötet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Nils Fabiansson

Justeras:

Lars Nilsson Helene Carlbäck Göran Dahlbäck
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Svenska Historiska Föreningens

verksamhetsberättelse för 2001/2002

Antalet medlemmar i föreningen uppgår idag till 1553.

Styrelsen har sedan förra årsmötet den 24 april 2001 bestått av:

Ulla Wikander, professor, Stockholms universitet (vald till 2003), ordförande

sedan 1999

Lars Nilsson, professor, Stockholms universitet (vald till 2002), vice ordförande

sedan 1999

Carl-Eric Hedlund, riksdagsledamot (vald till 2002) kassör sedan 1999

Peter Aronsson, professor, Växjö universitet/Linköpings universitet (vald till

2003), sekreterare och redaktör för Historisk tidskrift sedan 2000

Carl-Johan Gadd, professor, Göteborgs universitet (vald till 2002)

Daniel Lindmark, docent, Umeå universitet (vald till 2002)

Maths Isacson, professor, Uppsala universitet (vald till 2003)

Klas-Göran Karlsson, docent, Lunds universitet (vald till 2003)

Ann-Sofi Ohlander, professor, Örebro universitet (vald till 2003)

Anette Törnquist, docent, Göteborgs universitet (vald till 2004)

Lena Andersson-Skog, professor, Umeå universitet (vald till 2004)

Maria Ågren, professor, Mitthögskolan (vald till 2004)

Ulla Wikander har på grund av ohälsa varit passiv ordförande sedan 28

september 2001 och ersatts av vice ordföranden Lars Nilsson.

Valberedningen har utgjorts av: professor Lena Andersson-Skog (samman-

kallande), professor Christina Florin och fil dr Kirsti Niskanen.

Som föreningens revisorer har fil dr Åsa Karlsson-Sjögren och fil dr Thomas

Pettersson tjänstgjort med fil dr Ove Lundberg och fil dr Björn Åstrand som

suppleanter.

Föreningen har varit representerad i Internationella historikerkommittén av

professor Peter Aronsson och professor Rolf Torstendahl.

Professor Peter Aronsson har varit arvoderad redaktör för Historisk tidskrift

sedan 1 maj 2000, men lämnar i och med årsmötet 2002 det uppdraget på

grund av nya arbetsuppgifter. Till ny arvoderad redaktör har styrelsen utsett

fil dr Lars M Andersson, Lunds universitet.

Fil kand Mattias Legnér tjänstgjorde som redaktionssekreterare på halvtid

fram till sista december 2001, då han efterträddes av fil dr Henrik Höjer.

Höjer har i sin tur ersatts av fil mag Nils Fabiansson från den 1 mars 2002.

Föreningen har sitt kontor i rum A972, Stockholms universitet. Postadress:

Svenska Historiska Föreningen, Rum A972, Stockholms universitet, 106 91

Stockholm. Föreningens Internetadress är: www.historisktidskrift.nu. Där

kan man t ex finna innehållsförteckning till varje nummer, ingresser till och

sammanfattningar av artiklar samt kortrecensioner.

Styrelsemöten har ägt rum den 28 september 2001 och den 8 februari 2002.

Personalfrågor (redaktör och redaktionssekreterare), ekonomi, svenska och

nordiska historikermöten samt annonsering av svensk historieforskning har

under året varit några återkommande punkter.

Historisk tidskrift har under året utkommit med fyra nummer, varav ett

temanummer. För utgivningen har föreningen erhållit anslag om 175 000 kro-

nor från Vetenskapsrådet och 83 529 kronor från Vitterhetsakademien.

Emil Hildebrands pris på 10 000 kronor tilldelades vid årsmötet 2001 fil

kand Peter Lindström för uppsatsen ”Från konsensus till majoritet: Bönder,

prästval och politisk kultur 1650–1800” publicerad i Historisk tidskrift

2000:2.

Styrelsen genom Lars Nilsson

Stockholm i april 2002
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Redogörelse för Historisk tidskrift 2001

Redaktionen bestod under 2001 av följande personer: Sten Andersson,

Gunnela Björk, Eva Blomberg, Börje Harnesk, Susanna Hedenborg, Malin

Lennartsson, Magnus Lindmark, Mattias Legnér, György Nováky, Jonas

Olofsson, Christer Persson, Martti Rantanen, Göran Salmonsson och Yvonne

Maria Werner. Göran Malmstedt ersattes av Lars Hermansson från historia i

Göteborg och representant från Södertörn är Helene Carlbäck. Redak-

tionens viktigaste uppgifter har varit att tillsammans med redaktören disku-

tera tidskriftens utveckling, fatta beslut i policyfrågor, engagera prenume-

ranter och skribenter i sina miljöer och att som lektörer bedöma inkomna

manuskript. Huvudredaktör var Peter Aronsson. Som redaktionssekreterare

fungerade Mattias Legnér till årets slut då han ersattes av Henrik Höjer.

Tidskriften har också ett International Advisory Board som under 2001

bestod av följande personer: Werner Buchholz, Peter Burke, Max Engman,

Gro Hagemann, David Kirby, Robert Lee, Michael F Metcalf, György Péteri,

Jan Peters, Allan Pred, David L Ransel, Harm Schröter och Wolfgang Wipper-

mann. Det utökades under året med professor Bernd Henningsen. De har

beredvilligt ställt upp som lektörer. Det bör framhållas att alla uppsatsmanus

som publiceras, utom de som ingår i temanumren som hanteras på annat sätt,

läses av såväl svensk som internationell lektör.

Sammanlagt rymde årgången 15 (2000: 14) uppsatser, varav 10 (7) i årgångens

temanummer om Kropp och hälsa. 6 av 15 (4 av 14) uppsatsförfattare var

kvinnor. Under rubriken ”Debatt” fanns 5 (3) bidrag om historiedidaktik och

metodfrågor. Under ”Litteratur” fanns 24 (17) bidrag, varav 16 (12) stycken

var recensioner av svenska historiska avhandlingar. Resten var samlings-

recensioner och längre recensioner av enstaka arbeten. En översikt ges över

forskning om debatternas roll i forskningen. Vidare inkom en konferens-

rapport samt lägesrapport för svensk historisk bibliografi. I avdelningen för

kortrecensioner avhandlades 63 (50) arbeten. Samtliga disputationer i histo-

ria och ekonomisk historia under 2000 finns förtecknade. Sammanfattnings-

vis ser utgivningsprofilen oförändrad ut med hög prioritet för temanummer

och recensioner.

 På hemsidan, www.historisktidskrift.nu ligger för 2001 innehållsförteck-

ningar, summaries, kortrecensioner och konferensrapporter i fulltext. Kort-

recensioner läggas ut på hemsidan så snart de är klara för att snabbt gö-

ras tillgängliga. Därefter publiceras de i den tryckta tidskriften förutom att

de finns tillgängliga i det digitala arkivet på nätet. Recensionsavdelningen har

stabiliserats på en hög ambitionsnivå och det har blivit lättare att rekrytera

recensenter för både avhandlingar och enstaka böcker, medan samlingsrecen-

sioner är svårare att få fram. En viss eftersläpning med publicering har åter-

igen uppstått till följd av hög arbetsbelastning. Möjlighet till snabba debatt-

inlägg och genmälen finns tillgängligt på nätet. Årgång 2001 omfattade sam-

manlagt 812 sidor.

Gemla 19 april 2002

Peter Aronsson
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Resultaträkning kalenderåret 2001

Intäkter

Medlemsavgifter och prenumerationer 377 747

Lösnummerförsäljning 27 281

Övriga intäkter 9 191

Summa rörelseintäkter 414 219

Vitterhetsakademiens anslag 83 529

Vetenskapsrådets anslag 175 000

Övriga anslag 65 000

Summa anslag 323 529

Summa intäkter och anslag 737 748

Kostnader

Tryckkostnader m m 255 907

Redaktionskostnader 334 141

Administrativa kostnader 110 775

Hildebrandspriset 10 000

Kostnader betalda 2000 36 914

Summa kostnader 747 737

Årets förlust 9 989

Balansräkning 2001-12-31

Tillgångar

Postgiro och bank 362 993

Emil Hildebrands fond 263 387

Förbetalda kostnader

Historikerdagarna   60 793

Summa tillgångar 687 173

Skulder och eget kapital

Historikerdagarna   60 793

Eget kapital föregående år 636 369

Resultat    -9 989

Eget kapital 626 380

Summa skulder och eget kapital     687 173
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Emil Hildebrands fond 2001

Tillgångar Eget kapital

Banktillgodohavande 9 181 Fondens kapital 001231 259 125

Årets intäkter     4 262

SEB Teknologifond 50 000 263 387

SEB Världenfond 100 000

SEB Avkastningsfond 100 000

SEB Sverige Offensivfond  95 421

Avgår:

Nedskrivning  91 215

 263 387

Deklarationsvärdet för fonderna var 464 687 (559 084).

Revisionsberättelse

Räkenskaperna för Svenska Historiska Föreningen har av oss undertecknade

revisorer granskats och befunnits omsorgsfullt förda och riktiga. Vi föreslår

att ansvarsfrihet för 2001 års förvaltning beviljas.

Umeå den 16 april 2002

Thomas Pettersson Ove Lundberg




