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PROTOKOLL
Svenska Historiska Föreningens
årsmöte tisdagen den 8 april 2003
Tid och plats: Kl 18.00 i Kungliga biblioteket, Stockholm

§1 Årsmötets öppnande

Ordförande prof Lars Nilsson förklarade årsmötet öppnat.

§2 Årsmötets stadgeenliga utlysning

Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

§3 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§4 Val av justerare

Docent Pär Frohnert och fil dr Irene Andersson valdes till justerare.

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse

Utdelad verksamhetsberättelse för år 2002 föredrogs av ordföranden och

genomlästes av årsmötet.

§6 Redogörelse för föreningens ekonomi

I skattmästaren Carl-Erik Hedlunds frånvaro redogjorde ordförande prof

Lars Nilsson för det ekonomiska läget och bokslutet 2002, som visar på under-

skott. Enligt budget för 2003 bör ekonomin komma i balans under nästa år.

§7 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelse från föreningens revisorer fil dr Thomas Pettersson och

fil dr Ove Lundberg rörande Svenska Historiska Föreningen och Emil Hilde-

brands fond lästes i revisorernas frånvaro upp av ordförande prof Lars Nils-

son. I revisionsberättelsen föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för

2002 års förvaltning.
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§8 Redogörelse för Historisk tidskrifts verksamhet under 2002

Redaktör fil dr Lars M Andersson redogjorde för Historisk tidskrifts verk-

samhet under år 2002.

§9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2002 års

förvaltning.

§10 Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning

Då sammankallande i valberedningen prof Lena Andersson-Skog ej kunde

närvara 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 doc Tomas

Kaiserfeld, doc Göran Rydén och fil dr Irene Andersson till nya ledamöter av

styrelsen för en period om tre år. Till ny ledamot av valberedningen efter

Christina Florin och för en period av två år valdes prof Maths Isacson.

Fil dr Thomas Pettersson och fil dr Ove Lundberg omvaldes som revisorer,

båda på ett år. Fil dr Åsa Karlsson-Sjögren omvaldes till revisorssuppleant för

ett år och fil dr Magnus Lindmark valdes till ny revisorssuppleant också för

ett år.

Den nya styrelsen får därmed följande sammansättning:

– 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, Carl-Eric Hedlund, doc Daniel

Lindmark, prof Lars Nilsson.

– Ledamöter vars mandattid löper ut 2006: doc Thomas Kaiserfeld, doc

Göran Rydén, fil dr Irene Andersson.

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

fil dr Kirsti Niskanen, valda till 2004, och prof Maths Isacson, vald till 2005.

Revisorer valda till 2004 är fil dr Ove Lundberg och fil dr Thomas Pettersson.

Revisorssuppleanter valda till 2004 är fil dr Åsa Karlsson Sjögren och fil dr

Magnus Lindmark.

§11 Övriga frågor

Ordförande tackade varmt avgående styrelseledamöter prof Maths Isacson,

prof Klas-Göran Karlsson och prof Ann-Sofi Ohlander samt prof Christina

Florin från valberedningen för deras insatser i föreningen.

§12 Årsmötets avslutande

Årsmötet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Nils Fabiansson

Justeras:

Lars Nilsson Pär Frohnert Irene Andersson
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Svenska Historiska Föreningens

verksamhetsberättelse för 2002/2003

Antalet medlemmar i föreningen uppgår idag till cirka 1 500.

Styrelsen har sedan förra årsmötet den 20 april 2002 bestått av:

Lars Nilsson, prof, Stockholms universitet (vald till 2005), ordförande sedan

2002

Maria Ågren, prof, Uppsala universitet (vald till 2004), vice ordförande se-

dan 2002

Carl-Eric Hedlund, (vald till 2005) skattmästare sedan 1999

Lars M Andersson, fil dr, Uppsala universitet (vald till 2005), sekreterare och

redaktör för Historisk tidskrift

Carl-Johan Gadd, prof, Göteborgs universitet (vald till 2005)

Daniel Lindmark, doc, Umeå universitet (vald till 2005)

Pauline de los Reyes, doc, Uppsala universitet (vald till 2005)

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

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

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

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

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

Valberedningen har utgjorts av: prof Lena Andersson-Skog (sammankallande,

vald till 2004), prof Christina Florin (vald till 2003) och fil dr Kirsti

Niskanen (vald till 2004).

Som föreningens revisorer (valda till 2003) har fil dr Ove Lundberg och fil dr

Thomas Pettersson tjänstgjort med fil dr Åsa Karlsson-Sjögren och fil dr

Björn Åstrand som suppleanter (valda till 2003).

Föreningen har varit representerad i Internationella historikerkommittén av

fil dr Lars M Andersson och prof Rolf Torstendahl. Referensgruppen för

Svensk Historisk Bibliografi har under året förstärkts med fil dr Lars M An-

dersson och fil dr Ulf Zander.

Lars M Andersson har varit arvoderad redaktör för Historisk tidskrift sedan

förra årsmötet.

Nils Fabiansson har arbetat som redaktionssekreterare på halvtid från den

1 mars 2002.

Föreningen har sitt kontor i rum A972, Stockholms universitet. Post-

adress: Svenska Historiska Föreningen, Rum A972, Stockholms universitet,

106 91 Stockholm. Föreningens Internetadress är: www.historisktidskrift.nu.

Där kan man till exempel finna innehållsförteckning till varje nummer, sam-

manfattningar av artiklar och kortrecensioner.

Styrelsemöten har ägt rum den 27 september 2002 och den 3 mars 2003.

Ekonomi, Historisk tidskrift, historikermöten, terminologiskt lexikon, nät-

tjänster och annonsering av svensk historieforskning har varit några återkom-

mande punkter. Från Bibliotekstjänst i Lund har en förfrågan kommit om att

under en försöksperiod leverera fulltextartiklar av Historisk tidskrift till

ArtikelSök. Frågan kommer att diskuteras vidare under innevarande år.

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

manummer. För utgivningen har föreningen för år 2002 erhållit anslag om

175 000 kronor från Vetenskapsrådet och 93 326 kronor från Vitterhets-

akademien.

Styrelsen genom Lars Nilsson

Stockholm i mars 2003
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Redogörelse för Historisk tidskrift 2002

Redaktionen bestod vid ingången av år 2002 av följande personer: Sten Anders-

son, Gunnela Björk, Eva Blomberg, Helene Carlbäck, Börje Harnesk, Susanna

Hedenborg, Lars Hermansson, Henrik Höjer, Malin Lennartsson, Magnus

Lindmark, Mattias Legnér, György Nováky, Jonas Olofsson, Christer Persson,

Martti Rantanen, Leif Runefelt, Göran Salmonsson och Yvonne Maria Wer-

ner. Under året har följande förändringar inom redaktionen skett: Gudrun

Andersson har ersattGyörgy Novak (Uppsala), Åsa Karlsson Sjögren har er-

satt Börje Harnesk (Umeå), Audur Magnusdotter har ersatt Lars Hermansson

(Göteborg) och Martin Dribe Jonas Olofsson (Lund).

Redaktionens viktigaste uppgifter har varit att tillsammans med redaktö-

ren diskutera tidskriftens utveckling, göra en fortlöpande utvärdering av tid-

skriften, fatta beslut i policyfrågor, engagera prenumeranter och skribenter

och att som lektörer bedöma inkomna manuskript. Redaktionsmedlemmarna

har med stort engagemang utfört sina åtaganden.

Redaktör och ansvarig utgivare var till och med 020431 Peter Aronsson,

som 020501 efterträddes av Lars M Andersson. Som redaktionssekreterare

fungerade under årets första månader Henrik Höjer, biträdd av avgående

redaktionssekreteraren Mattias Legnér. Höjer lämnade uppdraget efter kort

tid och efterträddes 020301 av Nils Fabiansson. Den sistnämnde har således

fungerat som redaktionssekreterare under huvuddelen av året och gjort det

med den äran.

Tidskriften har också ett International Advisory Board som under 2002

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

Gro Hagemann, Bernd Henningsen, David Kirby, Robert Lee, Michael F

Metcalf, György Péteri, Jan Peters, Allan Pred, David L Ransel, Harm

Schröter och Wolfgang Wippermann. Medlemmarna av den internationella

redaktionskommittén har beredvilligt ställt upp som lektörer och, liksom

medlemmarna av redaktionsrådet, inkommit med synnerligen kvalificerade

lektörsutlåtanden. 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 innehöll årgången tolv uppsatser, varav sex i årgångens tema-

nummer om historiebruk. Detta kan jämföras med årgången 2001 som inne-

höll femton uppsatser varav tio i temanumret och år 2000 med fjorton upp-

satser varav sju i temanumret. Antalet uppsatser per årgång har således fort-

satt att minska något. Fem av de tolv uppsatsförfattarna var kvinnor, att jäm-

föra med sex av femton år 2001 och fyra av fjorton år 2000, en viss förbätt-

ring således.

Under rubriken ”Debatt” infördes femton bidrag – nio inlägg och sex kom-

mentarer och genmälen. Debattinläggen behandlade allt från historiedidak-

tik och metodfrågor till förtjänster och brister i avhandlingar, begrepps-

bestämningar samt konflikt och konsensus i svensk historia och historiografi.

Detta innebär en tämligen dramatisk ökning. År 2001 innehöll tidskriften

fem debattinlägg och år 2000 blott tre. Peter Aronssons, och i viss mån

undertecknads, strävan att höja debattemperaturen har således fått resultat.

I avdelningen ”Litteratur” fanns tjugo bidrag – motsvarande siffror för år

2001 var tjugofyra och för år 2000 sjutton – varav sjutton var recensioner av

svenska avhandlingar i historia och ekonomisk historia. År 2001 recenserades

sexton och år 2000 tolv avhandlingar. Resterande bidrag utgjordes av

samlingsrecensioner och längre recensioner av enstaka arbeten. Jämförelsen

haltar dock något eftersom översiktsartiklarna och samlingsrecensionerna

från och med 2002:3 redovisades under en separat rubrik, ”Översikter”. I

årgångens två sista nummer infördes fem bidrag under denna rubrik, vilket

gör totalt tjugofem. Detta innebär således en viss ökning såväl av antalet

avhandlingsrecensioner som av antalet översiktsartiklar och samlingsrecen-

sioner. Även denna ökning är en följd av en medveten satsning från såväl den

förre som den nuvarande redaktören.

Vidare inkom två rapporter från arkivvärlden, en följd av det samarbete

som inleddes under Peter Aronsson och som alltså nu börjat bära frukt, samt

en rapport om årsmötesförhandlingarna. I avdelningen för kortrecensioner

avhandlades sextiotre arbeten, exakt samma antal som år 2001 och tretton

fler än år 2000 (50). Samtliga disputationer i historia och ekonomisk historia

under 2001 finns förtecknade i årgången. Sammanfattningsvis har utgivnings-

profilen förändrats något.

På hemsidan, www.historisktidskrift.nu, ligger för 2002 innehållsförteck-

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

recensioner läggs ut på hemsidan så snart de är klara för att snabbt göras till-

gängliga. Därefter publiceras de i den tryckta tidskriften förutom att de

finns tillgängliga i det digitala arkivet på nätet. Under året har ett genom-

brott i arbetet med att skapa en gemensam nordisk historieportal skett. Samt-
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liga redaktioner för de historiska tidskrifterna i Norden har nu ställt sig

bakom projektet och vi kommer under innevarande år att gå vidare och söka

samnordisk finansiering.
Recensionsavdelningen har stabiliserats på en hög ambitionsnivå och det har

blivit lättare att få fram samlingsrecensioner. Artikeltillgången är god, trots fort-
satt hög refuseringsgrad, och alltfler etablerade forskare skickar in bidrag till tid-
skriften, en trend som blivit ännu tydligare under 2003.

Fortfarande finns dock en besvärande eftersläpning och anhopning vad gäller
avhandlingsrecensioner skrivna av opponenter (mer än 30 färdiga opponent-
recensioner finns i dagsläget på redaktionen); för alltför många avhandlingar an-
tingen dröjer recensionerna eller kommer över huvud taget inte in. Dessutom är
det på tok för få av alla de böcker som skickas till redaktionen som recenseras. Vi
arbetar dock intensivt för att lösa problemet. Bland annat har vi gjort utskick till
samtliga historiker och ekonom-historiker som fungerade som opponenter under
2001, som ännu inte inkommit med recensioner, och inskärpt vikten av att samt-
liga svenska avhandlingar i historia och ekonomisk historias recenseras i tidskrif-
ten. Vidare har vi tagit fram en skrivelse i vilken vi med viss skärpa framhåller att
svenska avhandlingar i historia och ekonomisk historia skall recenseras i Historisk
tidskrift. Skrivelsen har tillställts prefekter och professorer vid samtliga landets
historiska och ekonomisk-historiska institutioner tillsammans med en uppma-
ning att överbringa skrivelsen till opponenterna. I syfte att komma tillrätta med
eftersläpningen i publiceringen av avhandlings- och kortrecensioner är vi i färd
med att söka medel för att kunna finansiera ett extranummer enbart innehål-
lande avhandlingsrecensioner, författade av opponenter. Vi arbetar också med att
få bokförlag att annonsera i tidskriften för att på så sätt förbättra ekonomin och
är vidare i färd med att få institutionerna att bestrida en del av kostnaderna för
redaktionsmedlemmarnas resor till redaktionsmötena.

Årgången 2002 omfattade sammanlagt 766 sidor att jämföra med 812 sidor år
2001, en nerdragning av sidantalet vilken är en följd av en ansträngd ekonomi.

Uppsala 3 april 2003

Lars M Andersson

Resultaträkning kalenderåret 2002

Intäkter

Medlemsavgifter och prenumerationer 416 073

Lösnummerförsäljning 2 921

Övriga intäkter     2 549

Summa rörelseintäkter 421 543

Vitterhetsakademiens anslag   93 326

Vetenskapsrådets anslag 175 000

Övriga anslag   10 000

Summa anslag 278 326

Summa intäkter och anslag 699 869

Kostnader

Tryckkostnader m m 434 674

Redaktionskostnader 261 762

Administrativa kostnader 114 255

Hildebrandspriset  10 000

Summa kostnader 820 691

Årets förlust 120 823
1

1. Resultatet har i balansräkningen justerats till -113 567 beroende på diverse justeringar i bok-
sluten för 2001 resp 2002.
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Balansräkning 2002-12-31

Tillgångar

Postgiro och bank 245 827

Emil Hildebrands fond 266 986

Historikerdagarna 111 354

Summa tillgångar 624 167

Skulder och eget kapital

Historikerdagarna 111 354

Eget kapital föregående år  626 380

Resultat -113 567

Eget kapital   512 813

Summa tillgångar 624 167

Emil Hildebrands fond 2002

Tillgångar Eget kapital

Banktillgodohavande  12 780 Ingående kapital 263 387

Årets intäkter     3 599

SEB Teknologifond   50 000 266 986

SEB Världenfond 100 000

SEB Aktiefond II   95 421

SEB Avkastningsfond 100 000

Avgår:

Nedskrivning   91 215

266 986

Deklarationsvärdet för fonderna var 332 048 kr.

Revisionsberättelse

Räkenskaperna för Svenska Historiska Föreningen har av oss undertecknade

revisorer granskats och befunnits omsorgsfullt förda och riktiga.1  Vi föreslår

därför att ansvarsfrihet beviljas för 2002 års förvaltning.

Umeå den 17 mars 2003

Thomas Pettersson Ove Lundberg

1. Revisorerna reagerade på det relativt stora underskottet i 2002 års resultaträkning. Underskottet
beror dock på utgifter av engångskaraktär i samband med att ett extra temanummer av Historisk tidskrift
publicerades under detta verksamhetsår, vilket revisorerna anser är en godtagbar orsak till underskottet.




