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PROTOKOLL
Svenska Historiska Föreningens
årsmöte tisdagen den 20 april 2004

Tid och plats: Kl 17.30, Bio Mauritz, Filmhuset, 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

Fil dr David Ludvigsson och fil dr Irene Andersson valdes till justerare.

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för år 2003 föredrogs av ordföranden och godkändes

av årsmötet.

§6 Redogörelse för föreningens ekonomi

Skattmästare Carl-Erik Hedlund redogjorde för det ekonomiska läget och

bokslutet 2003, som visar på överskott. Ett överskott förväntas även för 2004

års budget.

§7 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelse från föreningens revisorer fil dr Ove Lundberg och fil dr

Åsa Karlsson-Sjögren (suppleant) rörande Svenska Historiska Föreningen och

Emil Hildebrands fond lästes i revisorernas frånvaro upp av ordförande prof

Lars Nilsson. I revisionsberättelsen föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfri-

het för 2003 års förvaltning.
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§8 Redogörelse för Historisk tidskrifts verksamhet under 2003

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

samhet under år 2003.

§9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2003 års

förvaltning.

§10 Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning

Då sammankallande i valberedningen prof Lena Andersson-Skog ej kunde

närvara läste prof Lars Nilsson upp förslaget till val av ledamöter till fören-

ingens styrelse.

Årsmötet antog i sin helhet valberedningens förslag att välja doc Kirsti

Niskanen, fil dr Thomas Pettersson och doc Maria Sjöberg till nya ledamöter

av styrelsen för en period om tre år.

Till nya ledamöter av valberedningen efter prof Lena Andersson-Skog och

doc Kirsti Niskanen valdes fil dr Thomas Pettersson (ordförande och sam-

mankallande) och doc Lisa Öberg för en period av två år.

Fil dr Ove Lundberg omvaldes som revisor för ett år. Fil dr Magnus Lind-

mark valdes till ny revisor för ett år. Fil dr Martin Wottle och fil dr Bo Pers-

son valdes till nya revisorssuppleanter för ett år.

Den nya styrelsen får därmed följande sammansättning:

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

Paulina de los Reyes, prof Carl-Johan Gadd, Carl-Eric Hedlund, doc Daniel

Lindmark och prof Lars Nilsson.

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

Göran Rydén och fil dr Irene Andersson.

– Ledamöter vilkas mandattid löper ut 2007: doc Kirsti Niskanen, fil dr

Thomas Pettersson och doc Maria Sjöberg.

Valberedningen består av fil dr Thomas Pettersson (ordförande och sam-

mankallande) och doc Lisa Öberg, nyvalda till 2006, och prof Maths Isacson

vald till 2005.

Revisorer valda till 2005 är fil dr Ove Lundberg och fil dr Magnus Lind-

mark. Revisorssuppleanter valda till 2005 är fil dr Martin Wottle och fil dr

Bo Persson.

§11 Övriga frågor

David Ludvigson föreslog att föreningen skall ta initiativ till en konferens om

historieundervisning i högskolan. Föreningen tog frågan ad notam.

Ordförande tackade varmt avgående styrelseledamöter, prof Lena An-

dersson-Skog, prof Maria Ågren och doc Anette Törnqvist för deras insatser

i föreningen.

§12 Årsmötets avslutande

Årsmötet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Nils Fabiansson

Justeras:

Lars Nilsson David Ludvigsson Irene Andersson
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Svenska Historiska Föreningens

verksamhetsberättelse för 2003/2004

Antalet medlemmar i föreningen uppgår idag till cirka 1420.

Styrelsen har sedan förra årsmötet den 8 april 2003 bestått av:

Lars Nilsson, professor, Stockholms universitet (vald till 2005), ordförande

sedan 2002

Maria Ågren, professor, Uppsala universitet (vald till 2004), vice ordförande

sedan 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

Irene Andersson, fil dr, Malmö högskola (vald till 2006)

Tomas Kaiserfeld, docent, KTH Stockholm (vald till 2006)

Göran Rydén, docent, Uppsala universitet (vald till 2006)

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

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

Paulina de los Reyes, docent, Uppsala universitet (vald till 2005)

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

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

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

lande, vald till 2004), professor Maths Isacson (vald till 2005) och fil dr Kirsti

Niskanen (vald till 2004).

Som föreningens revisorer (valda till 2004) har fil dr Ove Lundberg och fil dr

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

Magnus Lindmark som suppleanter (valda till 2004).

Föreningen har varit representerad i Internationella historikerkommittén av

fil dr Lars M Andersson och professor Rolf Torstendahl. Referensgrupp för

Svensk Historisk Bibliografi har under året bestått av fil dr Lars M Anders-

son och fil dr Ulf Zander.

Lars M Andersson har varit arvoderad redaktör för Historisk tidskrift sedan

årsmötet 2002. Nils Fabiansson har arbetat som redaktionssekreterare på

halvtid sedan den 1 mars 2002. Föreningen har sitt kontor i rum A972, Stock-

holms universitet. Postadress: Svenska Historiska Föreningen, rum A972,

Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. Föreningens Internetadress är:

www.historisktidskrift.se. Där kan man till exempel finna innehållsförteck-

ning till varje nummer, sammanfattningar av artiklar och kortrecensioner.

Styrelsemöten har ägt rum den 12 september 2003 och den 23 februari

2004. Ekonomi, Historisk tidskrift, historikermöten, terminologiskt lexikon,

nättjänster och annonsering av svensk historieforskning har varit några åter-

kommande punkter.

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

manummer. För utgivningen har föreningen erhållit anslag om 200.000 kro-

nor från Vetenskapsrådet och 89.320 kronor från Vitterhetsakademien. Från

Gustav VI Adolfs fond har föreningen erhållit 50.000 kronor för att täcka

kostnaderna för utgivning under 2004 av ett extranummer av Historisk tid-

skrift med enbart recensioner.

Styrelsen genom Lars Nilsson

Stockholm i mars 2004
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Redogörelse för Historisk tidskrift 2003

Redaktionen bestod under 2003 av följande personer: Gudrun Andersson,

Sten Andersson, Gunnela Björk, Eva Blomberg, Helene Carlbäck, Martin

Dribe, Nils Fabiansson, Åsa Karlsson Sjögren, Magnus Lindmark, Audur

Magnúsdóttir, Roddy Nilsson, Christer Persson, Martti Rantanen, Leif Rune-

felt, Göran Salmonsson, och Yvonne Maria Werner.

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 har Lars M Andersson varit. Som redak-

tionssekreterare har Nils Fabiansson fungerat och det med den äran.

Tidskriften har också ett International Advisory Board som under 2003

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.

Sammanlagt innehöll årgången 14 uppsatser, varav åtta i temanumret om

synteser, en ökning med två i jämförelse med 2002.

Fem av 14 uppsatsförfattare var kvinnor, en minskning i relativa men inte i

absoluta tal i jämförelse med föregående årgång (5 av 12).

Under rubriken ”Debatt” infördes sex bidrag – tre inlägg och tre kommen-

tarer. Debattinläggen behandlade huruvida Förintelsen skall skrivas med ge-

men eller versal, moraliserande i historieskrivningen samt synteser och syn-

tesskrivande. Detta innebär en kraftig nedgång i jämförelse med år 2002, då

inalles 15 debattinlägg publicerades men är fortfarande bättre än 2001 (fem)

och 2000 (tre). Fyra av debattinläggen var skrivna av kvinnor. Resultatet är

dock ett misslyckande, i synnerhet mot bakgrund av redaktörens envetna

strävan att dra igång debatter.

Under rubriken ”Översikt” – som infördes från och med 2002:3 – publice-

rades fyra bidrag, ett per nummer. Dessa behandlade i tur och ordning

konfessionalisering, Edward Hallett Carrs vetenskapliga gärning, stalinismen

som civilisation samt fascismen och kvinnorna. Tre av fyra översikter hade

kvinnliga författare.

I avdelningen ”Litteratur” fanns 20 bidrag, lika många som 2001. Till skill-

nad från tidigare år infördes emellertid under denna rubrik enbart opponen-

ters recensioner av avhandlingar i historia och ekonomisk historia, vilket

alltså innebär en ökning av antalet avhandlingsrecensioner. Detta ligger helt i

linje med redaktörens uttalade målsättning.

Antalet bidrag under rubriken ”Meddelanden” ökade kraftigt. Här märks

inte minst fyra rapporter från arkivvärlden – en dubblering i jämförelse med

2002 – ett upprop till förmån för ett svensk-engelskt terminologilexikon, en

lägesbeskrivning från Svensk historisk bibliografi, information om ett forsk-

ningsnätverk, en projektbeskrivning samt en konferensrapport. Ökningen är

glädjande och bland annat ett resultat av förre redaktören Peter Aronssons

ansträngningar.

I avdelningen ”Kortare recensioner” avhandlades 67 arbeten, en ökning

med fyra jämfört med föregående år (63). Motsvarande siffror för åren 2001

och 2000 var 63 respektive 50. Trenden mot allt fler kortrecensioner håller

således i sig, vilket är i enlighet med både den förutvarande och den nuva-

rande redaktörens ambitioner.

Samtliga disputationer i historia och ekonomisk historia under 2002 finns

förtecknade i årgången. Sammanfattningsvis har utgivningsprofilen föränd-

rats något. Med undantag för debattinläggen – där antalet minskat – har

mängden bidrag inom samtliga kategorier ökat. En tydlig och glädjande trend

är att allt fler etablerade forskare medverkar i tidskriften, vilket är en följd

av en medveten satsning. En nyhet för 2003 är annonserna; den insats som

gjordes under fjolåret på att få bokförlag att annonsera i tidskriften har såle-

des burit frukt.

På hemsidan, www.historisktidskrift.se ligger för 2003 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 bästa 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 få fram

samlingsrecensioner. Artikeltillgången är fortsatt god, trots att refuserings-

graden ökat från en redan tidigare hög nivå och nu ligger på cirka 65 procent.

Fortfarande finns dock en besvärande eftersläpning vad avhandlings-
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recensioner skrivna av opponenter angår (ca 40 färdiga opponentrecensioner

finns i dagsläget på redaktionen); för alltför många avhandlingar antingen

dröjer recensionerna eller kommer inte in. Dessutom är det fortfarande för

få av de böcker som skickas till redaktionen som recenseras. Problemet kom-

mer dock att lösas under 2004: Historisk tidskrift har sökt och fått extra

medel och kommer under innevarande år att ge ut ett extranummer enbart

innehållande opponenters recensioner av avhandlingar i historia och ekono-

misk historia. Vi arbetar också intensivt med att engagera fler recensenter

och kommer att fortsätta jaga försumliga opponenter.

Årgången 2003 omfattade 696 sidor, en minskning med 70 sidor i jämfö-

relse med 2002 (766 s) och med 106 sidor jämfört med år 2001 (812 s). Det är

värt att poängtera att årgången rymmer fler bidrag än den föregående trots

att sidantalet skurits ner rejält. Detta har möjliggjorts inte minst genom

redaktionssekreterarens strikta och hårda linje när det gällt att hålla bidra-

gen inom de angivna ramarna. Nerdragning av sidantalet är en följd av en

ansträngd ekonomi. Tack vare ett intensivt arbete för att få rätsida på ekono-

min kommer vi under 2004 att kunna utöka tidskriftens omfång till 2002 års

nivå. Dessutom tillkommer, som framhållits, ett extranummer varför år-

gången 2004 kan förväntas omfatta cirka 960 fullmatade sidor. Det ljusnar

således.

Uppsala 19 april 2004

Lars M Andersson

Resultaträkning kalenderåret 2003

Intäkter

Medlemsavgifter och prenumerationer 393 739

Lösnummerförsäljning 10 385

Övriga intäkter 15 427

Summa rörelseintäkter 419 551

Vitterhetsakademiens anslag 89 320

Vetenskapsrådets anslag 200 000

Övriga anslag 68 000

Summa anslag 357 320

Summa intäkter och anslag 776 872

Kostnader

Tryckkostnader m m 381 876

Redaktionskostnader 233 684

Administrativa kostnader 74 281

Hildebrandspriset –

Summa kostnader 689 841

Årets vinst 87 030

1. I januari–februari 2004 inkom 49 880:- försenade medlemsavgifter (prenumeranter) för 2003 års
prenumeration.

1
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Balansräkning 2003-12-31

Tillgångar

Postgiro och bank 332 857

Emil Hildebrands fond 266 986

Historikermötet 108 160

Summa tillgångar 708 003

Skulder och eget kapital

Historikermötet 108 160

Eget kapital föregående år 512 813

Resultat +87 030

Eget kapital 708 003

Summa tillgångar 708 003

Emil Hildebrands fond 2003

Tillgångar Eget kapital

Banktillgodohavande   17 335 Ingående kapital 266 986

SEB Teknologifond   50 000

SEB Världenfond 100 000

SEB Aktiefond II   95 421

SEB Avkastningsfond 100 000

Avgår:

Tidigare nedskrivning 91 215

Årets nedskrivning   4 555

Summa nedskrivning 95 770

Summa tillgångar 266 986 Utgående kapital 266 986

Deklarationsvärdet för fonderna var 381 006 kr.
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Revisionsberättelse

Räkenskaperna för Svenska Historiska Föreningen har av oss undertecknade

revisorer granskats och befunnits omsorgsfullt förda och riktiga. Vi föreslår

därför att ansvarsfrihet beviljas för 2003 års förvaltning.

Umeå den 30 mars 2004

Ove Lundberg och Åsa Karlsson-Sjögren




