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PROTOKOLL

Svenska Historiska Föreningens årsmöte 
onsdagen den 5 april 2006

Tid och plats: kl 17.30, Forum för Levande Historia, Stora Nygatan 10–12, 

Stockholm

§1 Årsmötets öppnande

Ordförande docent Kirsti Niskanen förklarade årsmötet öppnat.

§2 Årsmötets stadgeenliga utlysning

Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

§3 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§4 Val av justerare

Fil dr Bo Persson och fil dr Martin Gustavsson valdes till justerare.

 

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för år 2005 föredrogs av ordföranden och godkändes 

av årsmötet.

§6 Redogörelse för föreningens ekonomi

Skattmästare Carl-Erik Hedlund redogjorde för det ekonomiska läget och 

bokslutet 2005, som visar på överskott och stabil ekonomi. Redogörelsen la-

des med godkännande till handlingarna.

§7 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelse från föreningens revisorer, fil dr Ove Lundberg och fil dr 

Fredrik Andersson, rörande Svenska Historiska Föreningen och Emil Hilde-

brands fond lästes i revisorernas frånvaro upp av fil dr Bo Persson. I revisions-

berättelsen föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2005 års förvalt-

ning.
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§8 Redogörelse för Historisk tidskrifts verksamhet under 2005

I frånvaro av förre redaktören fil dr Lars M Andersson läste nuvarande redak-

tören fil dr Jonas Nordin upp Historisk tidskrifts verksamhetsberättelse för 

år 2005.

§9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2005 års 

förvaltning.

§10 Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning

Då sammankallande i valberedningen fil dr Thomas Pettersson ej kunde när-

vara läste docent Kirsti Niskanen upp förslaget till val av ledamöter till för-

eningens styrelse. 

Årsmötet antog i sin helhet valberedningens förslag, vilket innebär att:

Docent Thomas Kaiserfeld, docent Göran Rydén och fil dr Irene Andersson 

omvaldes för en period av tre år,.

Fil dr Ove Lundberg och fil dr Fredrik Andersson omvaldes som revisor för 

ett år. Fil dr Martin Wottle och fil dr Bo Persson omvaldes till revisors-

suppleanter för ett år.

 

Den nya styrelsen får därmed följande sammansättning:

Ledamöter vars mandattid löper ut 2007: föreningens ordförande docent 

Kirsti Niskanen, fil dr Thomas Pettersson och docent Maria Sjöberg.

Ledamöter vars mandattid löper ut 2008: fil dr Åsa Karlsson Sjögren, fil dr 

Martti Rantanen, fil dr Christine Bladh, fil dr Lars M Andersson, docent 

Paulina de los Reyes och skattmästaren Carl-Eric Hedlund.

Ledamöter vars mandattid löper ut 2009: docent Thomas Kaiserfeld, docent 

Göran Rydén och fil dr Irene Andersson.

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

kallande) och docent Lisa Öberg valda till 2008, och Lars Nilsson vald till 

2007.

Revisorer valda till 2007 är fil dr Ove Lundberg och fil dr Fredrik Andersson. 

Revisorssuppleanter valda till 2007 är fil dr Martin Wottle och fil dr Bo 

Persson.

§11 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.
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§12 Årsmötets avslutande

Mötesordföranden Kirsti Niskanen avtackade med årsmötets bifall den från-

varande förre redaktören Lars M Andersson för dennes insatser som redak-

tör för Historisk tidskrift och som sekreterare för föreningen. 

Vid protokollet:

Nils Fabiansson

Justeras:

Kirsti Niskanen  Bo Persson  Martin Gustavsson
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Svenska Historiska Föreningens 
verksamhetsberättelse för 2005/2006

Antalet medlemmar i föreningen inklusive institutioner uppgår idag till 

cirka 1 450.

Styrelsen har sedan förra årsmötet den 23 april 2005 bestått av:

Kirsti Niskanen, doc, Linköpings universitet/Stockholms universitet (vald till 

2007), ordförande sedan årsmötet 2005,

Maria Sjöberg, doc, Göteborgs universitet (vald till 2007), vice ordförande 

sedan 2005,

Carl-Eric Hedlund (vald till 2006), skattmästare sedan 1999,

Lars M Andersson, fil dr, Uppsala universitet (vald till 2008), sekreterare och 

redaktör för Historisk tidskrift till utgången av 2005,

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

Christine Bladh, doc, Södertörns högskola (vald till 2008),

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

Åsa Karlsson Sjögren, fil dr, Umeå universitet (vald till 2008),

Thomas Pettersson, fil dr, Umeå universitet (vald till 2007),

Martti Rantanen, fil dr, Göteborgs universitet (vald till 2008),

Paulina de los Reyes, doc, Uppsala universitet (vald till 2008),

Göran Rydén, doc, Uppsala universitet (vald till 2006).

Valberedningen har utgjorts av: fil dr Thomas Pettersson (sammankallande, 

vald till 2006), doc Lisa Öberg (vald till 2006) och prof Lars Nilsson (vald till 

2007).

Som föreningens revisorer (valda till 2006) har fil dr Ove Lundberg och fil 

dr Magnus Lindmark tjänstgjort med fil dr Martin Wottle och fil dr Bo Pers-

son som suppleanter (valda till 2006).

Föreningen har under verksamhetsåret övertagit från Kungliga Vitterhets, 

Historie och Antikvitets Akademien uppdraget att representera Sverige i 

Comitté international des sciences historiques. Som föreningens represen-

tant i den internationella kommittén valdes prof Maria Ågren, Uppsala uni-

versitet. Referensgruppen för Svensk Historisk Bibliografi har under året 

bestått av fil dr Lars M Andersson och fil dr Jonas Nordin. 

Svenska Historikermötet anordnades i Uppsala den 22–24 april 2005. 
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Mötet var välbesökt, med 488 betalande deltagare. Historiska institutionen 

vid Uppsala universitet ansvarade för planering och organisation av konferen-

sen. Organisationskommittén leddes av prof Jan Lindegren med bistånd av 

Torkel Jansson, Maria Ågren, Christer Öhman och Lars M Andersson. Dess-

utom hade representanter från övriga historiediscipliner (ekonomisk histo-

ria, idé- och lärdomshistoria, utbildningshistoria) inbjudits att delta i plane-

ringen. Föreningen representerades i organisationskommittén av Lars M An-

dersson. I övrigt deltog föreningen i mötet genom att organisera en session 

om historiepedagogik på universitetsnivå. 

Mötet resulterade i ett överskott på 53 858 kronor, vilket tillföll fören-

ingen. Nästa Svenska Historikermöte kommer att äga rum i Lund 2008. För-

eningens sekreterare, fil dr Jonas Nordin, representerar föreningen i organi-

sationskommittén.

Lars M Andersson har varit arvoderad redaktör för Historisk tidskrift 

sedan årsmötet 2002, fram till 31/12 2005. På förslag av styrelsen tillträdde 

fil dr Jonas Nordin, Stockholms universitet, som ny redaktör för tidskriften, 

tillika sekreterare för föreningen, den 1 oktober 2005.

Nils Fabiansson har arbetat som redaktionssekreterare på halvtid 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.se. Där 

kan man t ex finna innehållsförteckning till det senaste numret av Historisk 

tidskrift, information om aktuella konferenser m m. 

Styrelsemöten har ägt rum den 3 mars 2005, den 28 september 2005 och 

den 1 mars 2006. Ekonomi, Historisk tidskrift, historikermöten och uppdate-

ring av Historisk tidskrifts hemsida har varit några återkommande punkter. 

Historisk tidskrift har under året utkommit med fyra nummer. För utgiv-

ningen har föreningen erhållit anslag från Vetenskapsrådet 300 000 kronor 

och från Vitterhetsakademien 91 228 kronor. 

Stockholm 30 mars 2006

Styrelsen genom Kirsti Niskanen
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Redogörelse för Historisk tidskrift 2005

Redaktionen bestod vid 2005 års ingång av följande personer: Gudrun An-

dersson, Sten Andersson, Gunnela Björk, Helene Carlbäck, Martin Dribe, 

Nils Fabiansson, Susanna Hedenborg, Åsa Karlsson Sjögren, Magnus Lind-

mark, Audur G Magnúsdóttir, Roddy Nilsson, Jonas Nordin, Christer Pers-

son, Martti Rantanen, Leif Runefelt, och Yvonne Maria Werner. 

Under året ersattes Gudrun Andersson (hist, Uppsala) av Karin Sennefelt, 

Sten Andersson (Linköping) av Annika Sandén, Gunnela Björk (Örebro) av 

Louise Berglund, Helene Carlbäck (Södertörn) av Elisabeth Elgán, Åsa Karls-

son Sjögren (ek-hist, Umeå) av Helene Brodin, Magnus Lindmark (hist, Umeå) 

av Peter Lindström, Jonas Nordin (hist, Stockholm) av Leif Runefelt, Martti 

Rantanen (ek-hist, Göteborg) av Staffan Granér, Leif Runefelt (ek-hist, 

Stockholm) av Martin Gustavsson och Yvonne Maria Werner (hist, Lund) av 

Charlotte Tornbjer.

Redaktionens viktigaste uppgifter har varit att tillsammans med redaktö-

ren diskutera tidskriftens utveckling, göra en fortlöpande utvärdering av 

tidskriften, fatta beslut i policyfrågor, engagera prenumeranter och skriben-

ter samt att som lektörer bedöma inkomna manuskript. Redaktionsmedlem-

marna har med stort engagemang utfört sina åtaganden.

Redaktör och ansvarig utgivare har Lars M Andersson varit. Som redak-

tionssekreterare har Nils Fabiansson fungerat, som alltid på ett ytterst för-

tjänstfullt sätt. 

Tidskriften har också ett International Advisory Board, som under 2005 

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

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

calf, György Péteri, Jan Peters, Allan Pred, David L Ransel, Harm Schröter 

och Wolfgang Wippermann. Medlemmarna av den internationella redak-

tionskommittén har beredvilligt ställt upp som lektörer och, liksom medlem-

marna av redaktionsrådet, inkommit med synnerligen kvalificerade lektörs-

utlåtanden. 

Årgången innehöll 17 uppsatser (fördelade på 17 författare), varav sju i 

temanumret om källkritik, en ökning med fem i jämförelse med 2004. Fem 

av 17 uppsatsförfattare var kvinnor, en ökning i absoluta men en minskning i 

relativa tal i jämförelse med föregående årgång (fyra av 12).

Under rubriken ”Debatt” infördes fyra bidrag – tre inlägg och en kommen-
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tar. Detta innebär en ökning i jämförelse med föregående årgång (tre bidrag 

– ett inlägg och två kommentarer). Även om ökningen är blygsam innebär den 

ett efterlängtat och eftersträvat trendbrott. Förhoppningsvis kommer den 

positiva trenden att fortsätta under 2006.

Under rubriken ”Översikt” publicerades fyra bidrag, en minskning med 

två jämfört med föregående årgång. Översikterna behandlade nationalsocia-

lismen och naturvetenskaperna, källpublikationer för svenska runtexter, 

styrningsperspektivet i svensk och internationell forskning samt Förintelsen 

som historiekulturellt fenomen. Samtliga översikter hade manliga författare, 

en tämligen dramatisk förändring i jämförelse med 2004, då fyra av sex över-

sikter författats av kvinnor. 

Tack vare att vi under 2004 lyckades komma ikapp med publiceringarna av 

opponenters recensioner av avhandlingar genom att ge ut ett synnerligen di-

gert 2004:4, huvudsakligen ägnat opponentrecensioner, har denna kategori 

minskat rejält, från 66 till 30. Antalet är dock stort i jämförelse med tidigare 

årgångar (2003 publicerades t ex 20 stycken). Samtliga disputationer i histo-

ria, ekonomisk historia och disputationer i historiska ämnen vid temainstitu-

tionerna i Linköping under 2005 finns förtecknade i årgången.

Antalet bidrag under rubriken ”Meddelanden” är oförändrat i jämförelse 

med föregående år (fyra stycken). Bidragen fördelade sig på tre konferensrap-

porter och ett meddelande om en ny bibliografi. Minskningen, som noterades 

förra året, har således avstannat. 

I avdelningen ”Kortare recensioner” avhandlades 51 arbeten, en minskning 

med 15 i jämförelse med föregående årgång. Minskningen är tillfällig. 

Sammanfattningsvis har utgivningsprofilen förändrats en del. Den största 

skillnaden jämfört med föregående årgång är minskningen av antalet oppo-

nentrecensioner, vilket, som framhållits, är en följd av att vi nu är i fas. Detta 

innebär dock inte att vi tänker slå oss till ro; vi kommer även fortsättningsvis 

att arbeta intensivt för att se till att så många som möjligt av avhandlingarna 

i historia och ekonomisk historia recenseras i tidskriften och i rimlig tid efter 

disputationen. 

En annan viktig skillnad är den kraftiga ökningen av antalet uppsatser. 

Målsättningen har hela tiden varit att publicera minst tre uppsatser per 

häfte, en ambition som tidigare fått stå tillbaka dels till följd av att ekonomin 

sanerats, dels som en konsekvens av satsningen på att komma ifatt med publi-

ceringen av opponenters avhandlingsrecensioner. 

Minskningen av antalet kortrecensioner är tillfällig och oroar inte. Det 
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råder inte någon brist på recensioner på redaktionen. Även nedgången vad 

beträffar antalet kvinnliga bidragsgivare (sett till samtliga materialkategorier) 

är tillfällig; en tämligen stor del av artiklarna på redaktionen har kvinnliga 

författare. 

Glädjande är den visserligen blygsamma men dock ökningen av antalet de-

battartiklar. Förhoppningsvis kommer debattlustan att fortsätta att öka. 

Mycket positivt är att antalet bidrag av etablerade forskare fortsatt att öka 

och att det under 2005 formligen strömmat in uppsatser. Det är förhopp-

ningsvis ett uttryck för tidskriftens tyngd och status. 

Vidare kan konstateras att satsningen på att införa annonser slagit fortsatt 

väl ut, vilket ger välkommen ekonomisk förstärkning. Recensionsavdelningen 

har stabiliserats på en hög nivå och arbetet med att få fram samlingsrecensio-

ner har också under 2005 varit oproblematiskt. Däremot är det fortfarande 

för få av de böcker som kommer in till redaktionen som recenseras. Vi arbe-

tar träget för att komma tillrätta med problemet. Till följd av att huvuddelen 

av bidragen sedan ett par år tillbaka skickas in av etablerade forskare har 

refuseringsgraden sjunkit.

Årgången 2005 omfattade 792 sidor, en minskning med 176 sidor jämfört 

med 2004. Då skall man betänka att den senare var exempellöst tjock. I jäm-

förelse med årgången 2003 är årets hundra sidor tjockare. 

 

Uppsala 28 februari 2005

Lars M Andersson
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Resultaträkning kalenderåret 2005

Intäkter
  

Medlemsavgifter och prenumerationer  461 194 

Lösnummerförsäljning och kopiering 5 914 

Övriga intäkter 97 050 
  

Summa rörelseintäkter  564 158
  

Vitterhetsakademiens anslag 91 228 

Vetenskapsrådets anslag 300 000 

Övriga anslag 16 500 
     

Summa anslag  407 728

Summa intäkter och anslag  971 886

  

Kostnader  

Tryckkostnader m m 478 436 1 

Redaktionskostnader 311 261 

Administrativa kostnader 105 374 

Hildebrandspriset 15 000 
  

Summa kostnader  910 071

Årets överskott   61 815

1. Ökning av tryckkostnader år 2005 beror på extrakostnader för Historisk tidskrift 2004:4.
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Balansräkning 2005-12-31

Tillgångar  

Postgiro   581 837 

Emil Hildebrands fond  266 986 1 

Historikermötet 58 025 

  

Summa tillgångar    906 848

  

Eget kapital och skulder

  

Skulder  

Historikermötet      58 025 

Eget kapital  

Eget kapital föregående år    787 008 

Resultat      61 815 

  

Eget kapital     848 823 

      

Summa eget kapital och skulder     906 848

  

  

1. Det fanns ett övervärde i fonden per 2005-12-31 motsvarande ca 218 000.
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Emil Hildebrands fond 2005

Tillgångar  Eget kapital 

Banktillgodohavande   25 538 Ingående kapital 266 986 

  

SEB Teknologifond   50 000  

SEB Världenfond 100 000  

SEB Aktiefond II   95 421  

SEB Avkastningsfond 100 000  

Avgår:   

Tidigare nedskrivning 100 342  

Årets nedskrivning     3 631     

Summa nedskrivning 103 973  

Summa tillgångar 266 986 Utgående kapital 266 986

Deklarationsvärdet för fonderna var 468 721.

Revisionsberättelse för Svenska Historiska Föreningen

Räkenskaperna för Svenska Historiska Föreningen har av undertecknade re-

visorer granskats och befunnits omsorgsfullt förda riktiga. Vi föreslår därför 

att ansvarsfrihet beviljas för 2005 års förvaltning.

Umeå den 1 mars 2006
 

Ove Lundberg Fredrik Andersson




