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PROTOKOLL
Svenska Historiska Föreningens årsmöte 

fredagen den 25 april 2008

Tid och plats: kl. 16.45, AF-huset, Sandgatan 2, Lund

§1 Årsmötets öppnande

Ordförande doc. Kirsti Niskanen förklarade årsmötet öppnat.

§2 Årsmötets stadgeenliga utlysning

Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

§3 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§4 Val av justerare

Doc. Lisa Öberg och doc. Pär Frohnert valdes till justerare.

 

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för år 2007 föredrogs av ordföranden och godkändes 

av årsmötet.

§6 Redogörelse för föreningens ekonomi

I skattmästare Carl-Erik Hedlund frånvaro redogjorde ordföranden för det 

ekonomiska läget och bokslutet 2007, som visar på stabil ekonomi. På grund 

av försenade prenumerationsinkomster, vilka inkom först efter årsskiftet, 

redovisar föreningen ett negativt resultat för 2007. Hade dessa prenumera-

tionsinkomster inkommit i tid hade resultatet dock visat på ett överskott.

§7 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelse från föreningens revisorer, doc. Hans Nilsson och doc. 

Dan Bäcklund rörande Svenska Historiska Föreningen och Emil Hildebrands 

fond lästes i revisorernas frånvaro upp av ordföranden. I revisionsberättelsen 

föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning.
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§8 Redogörelse för Historisk tidskrifts verksamhet under 2007

Redaktör fil dr Jonas Nordin läste upp Historisk tidskrifts redogörelse för år 

2007.

§9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2007 års 

förvaltning.

§10 Val av styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Ordföranden och sammankallande i valberedningen, doc. Tom Petersson, 

redogjorde för valberedningens förslag till val av ledamöter till föreningens 

styrelse, samt revisorer och valberedning. 

 

Till nya ledamöter i styrelsen, efter avgående doc. Christine Bladh, fil. dr Lars 

M Andersson, och doc. Paulina de los Reyes, föreslog valberedningen: fil. dr 

Jonas Nordin, fil. dr Sofia Murhem, doc. Helene Carlbäck.

 Till omval som ledamöter i styrelsen föreslogs: Carl-Eric Hedlund (skatt-

mästare), doc. Åsa Karlsson Sjögren, fil. dr Martti Rantanen.

Till ny ledamot i valberedningen, efter avgående doc. Lisa Öberg, föreslogs: 

doc. Torbjörn Nilsson

 Till omval som revisorer och revisorssuppleanter föreslogs: doc. Dan 

Bäcklund (ordinarie), doc. Hans Nilsson (ordinarie), fil. dr Eva Eggeby (sup-

pleant), fil. dr Bo Persson (suppleant)

Årsmötet antog valberedningens förslag i sin helhet, vilket innebär följande 

sammansättning av styrelse, valberedning och revisorer:

Styrelseledamöter vars mandattid löper ut 2009: 

 fil. dr Irene Andersson, prof. Thomas Kaiserfeld, prof. Göran Rydén,

 doc. Maria Sjöberg (vice ordförande).

Styrelseledamöter vars mandattid löper ut 2010: 

 doc. Kirsti Niskanen (föreningens ordförande), doc. Tom Pettersson.

Styrelseledamöter vars mandattid löper ut 2011: 

 doc. Helene Carlbäck, Carl-Eric Hedlund (skattmästare) 

 fil. dr Sofia Murhem, fil. dr Jonas Nordin, doc. Åsa Karlsson Sjögren 

 fil. dr Martti Rantanen
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Valberedningsledamöter vars mandattid löper ut 2009:

 doc. Tom Petersson (ordförande), fil. dr Hossein Sheiban

Valberedningsledamöter vars mandattid löper ut 2010:

 doc. Torbjörn Nilsson

Revisorer (mandattid 1 år):

 doc. Dan Bäcklund (ordinarie), doc. Hans Nilsson (ordinarie)

 fil. dr Eva Eggeby (suppleant), fil. dr Bo Persson (suppleant)

§11 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§12 Årsmötets avslutande

Vid protokollet:

Fia Sundevall

Justeras:

Kirsti Niskanen  Lisa Öberg  Pär Frohnert
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Svenska Historiska Föreningens verksamhetsberättelse 
för 2007/2008

Antalet medlemmar i föreningen inklusive institutioner uppgår idag till cirka 

1 400.

Styrelsen har sedan förra årsmötet den 18 april 2007 bestått av:

Kirsti Niskanen, doc., Stockholms universitet (vald till 2010), ordförande 

sedan årsmötet 2005,

Maria Sjöberg, doc., Göteborgs universitet (vald till 2010), viceordförande 

sedan 2005,

Carl-Erik Hedlund (vald till 2008), skattmästare sedan 1999,

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

Irene Andersson, fil. dr, Malmö högskola (vald till 2009),

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

Thomas Kaiserfeld, prof., KTH Stockholm (vald till 2009),

Jonas Nordin (adjungerad), fil. dr, sekreterare och redaktör för Historisk tid-

skrift sedan oktober 2005,

Åsa Karlsson Sjögren, doc., Umeå universitet (vald till 2008),

Tom Petersson, doc., Uppsala universitet (vald till 2010),

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

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

Göran Rydén, prof., Uppsala universitet (vald till 2009).

Valberedningen har utgjorts av: doc Tom Petersson (sammankallande, vald till 

2009), doc. Lisa Öberg (vald till 2008) och fil. dr Hossein Sheiban (vald till 

2009).

Som föreningens revisorer (valda till 2008) har doc. Dan Bäcklund och doc. 

Hans Nilsson tjänstgjort med fil. dr Eva Eggeby och fil. dr Bo Persson som 

suppleanter (valda till 2008).

Föreningen företräder det svenska historikersamhället i förhållande till de 

nordiska historikermötena samt representerar Sverige i Le comitté interna-

tional des sciences historique genom prof. Gunlög Fur, Växjö universitet. 

Referensgruppen för Svensk Historisk Bibliografi har under året bestått av fil. 

dr Lars M Andersson, fil. dr Jonas Nordin samt fil. dr Ann Ighe. 
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Svenska historikermötet äger rum i Lund den 24–26 april 2008. Organisa-

tionskommittén har letts av doc. Yvonne Maria Werner, Historiska instituti-

onen, Lunds universitet. Representanter från övriga historiediscipliner (eko-

nomisk historia, idé- och lärdomshistoria, kyrkohistoria) samt Forskarskolan 

i historia, Centrum för Danmarks studier, Malmö högskola och Landsarkivet 

i Lund har deltagit i planeringen. Jonas Nordin har som föreningens represen-

tant i organisationskommittén deltagit planeringsmöten 6 december 2006 

samt 24 april 2007. Nästa Svenska historikermöte kommer att äga rum i 

Göteborg år 2011, med Historiska institutionen vid Göteborgs universitet 

som organisatör.  

Jonas Nordin, Kungliga bilioteket, har varit arvoderad redaktör för Historisk 

tidskrift, tillika sekreterare för föreningen sedan den 1 oktober 2005. Styrel-

sen har under 2007 och under 2008 anlitat gästredaktörer som ansvarar för 

var sitt temanummer, doc. Elisabeth Elgán (2007) och fil. dr Anna Maria 

Forssberg (2008). 

Nils Fabiansson, som har arbetat som redaktionssekreterare på halvtid från 

den 1 mars 2002, är föräldraledig 1 mars 2007 t. o. m. 31 augusti 2007. Vi-

karie är Fia Sundevall.

 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 15 mars 2007, den 4 oktober 2007 och den 6 

februari 2008. Ekonomi, Historisk tidskrift, digitalisering, och historikermö-

ten har varit några återkommande punkter. 

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

ningen har föreningen erhållit anslag från Vetenskapsrådet 350 000 kronor 

och från Vitterhetsakademien 103 340 kronor. 

Stockholm, 28 januari 2008

Styrelsen genom Kirsti Niskanen
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Redogörelse för Historisk tidskrift 2007

Redaktionsrådet har 16 medlemmar och hade vid 2007 års ingång följande 

sammansättning: Louise Berglund, Helene Brodin, Maria Cavallin Aijmer, 

Elisabeth Elgán, Nils Fabiansson, Staffan Granér, Martin Gustavsson, Peter 

Lindström, Roddy Nilsson, Christer Persson, Tom Petersson, Leif Runefelt, 

Annika Sandén, Karin Sennefelt, Maria Stanfors och Charlotte Tornbjer. Un-

der året har följande fyra personer tillkommit som nya medlemmar: Mikael 

Byström (ersätter Leif Runefelt), Peter Olausson (ersätter Christer Persson), 

Magnus Persson (ersätter Roddy Nilsson) och Helén Strömberg (ersätter 

Helene Brodin).

 Under år 2007 har redaktionsrådet har haft två sammanträden, den 18 

april och den 25 oktober. Redaktionsrådets viktigaste uppgifter har varit att 

tillsammans med redaktören diskutera tidskriftens utveckling, göra fortlö-

pande utvärderingar av tidskriften, bidra med synpunkter i policyfrågor, 

värva prenumeranter och engagera skribenter, samt att bistå vid korrekturläs-

ning av tidskriften. Redaktionsrådets medlemmar har utfört sina uppgifter 

med stort engagemang.

 Tidskriften har också ett internationellt redaktionsråd (International Ad-

visory Board), som under 2007 bestått av följande 14 personer: Werner 

Buchholz, Peter Burke, Max Engman, Gro Hagemann, Bernd Henningsen, 

David Kirby, Robert Lee, Michael F. Metcalf, György Peteri, Jan Peters, Allan 

Pred, David L. Ransel, Harm Schröter samt Wolfgang Wipperman. Inga för-

ändringar har skett i denna sammansättning.

 Årets temanummer (2007:4) om internationalisering har som gästredaktör 

haft docent Elisabeth Elgán, som vid planeringen av numret haft god hjälp av 

det internationella redaktionsrådet. Elgán har med skicklighet planerat och 

slutfört temanumret, som till största delen varit på engelska, vilket inneburit 

ett extra arbetsmoment för gästredaktören.

 Redaktör och ansvarig utgivare har varit Jonas Nordin. Som redaktionsse-

kreterare har Nils Fabiansson fungerat med flit och driftighet.

 Lektörsgranskning av insända uppsatsmanus har, som tidigare, skett enligt 

det förfarande som benämns double blind peer review. Varje uppsats granskas 

av (minst) två lektörer varav den ena skall vara verksam vid utländsk institu-

tion. Även annat material än uppsatser kan genomgå lektörsgranskning om 

särskilda behov föreligger.
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 Årgången 2007 har varit på totalt 850 sidor, innehållsförteckningar och 

annonser oräknade, jämfört med 888 sidor 2006, 792 sidor år 2005 och 968 

sidor i den exempellöst tjocka årgången 2004.

 Årgången har innehållit 15 uppsatser, varav 6 i temanumret om internatio-

nalisering. Det innebär en minskning med 6 uppsatser jämfört med årgången 

2006. Av årgångens 19 uppsatsförfattare (sammanlagt 3 uppsatser har haft 

fler än en författare) har 8 (42 %) varit kvinnor, en ökning såväl i absoluta som 

i relativa tal jämfört med 2006 (6/27 %). Av författarna har 13 varit histori-

ker, 3 ekonom-historiker samt vardera en nordist, religionsvetare och socio-

log.

 Under rubriken ”Debatt” har 3 bidrag varit införda, en minskning med 2 

bidrag mot 2006. Årgången har innehållit ett bidrag under rubriken ”Över-

sikt”.

 Opponenters recensioner av avhandlingar utgör en viktig del av innehållet. 

Årgången har innehållit 31 sådana bidrag, en minskning med 4 mot föregå-

ende år. Aktualiteten har mestadels varit god. De recenserade avhandlingarna 

har lagts fram under 2004 (1 st.), 2005 (8 st.), 2006 (17 st.) och 2007 (5 st.). 

Utöver recensionerna har årgångens sista häfte som vanligt innehållit en 

förteckning över samtliga avhandlingar från historia och ekonomisk historia 

samt historiska ämnen vid temainstitutionerna i Linköping framlagda under 

2006 (43 st.).

 Under rubriken ”Meddelanden” har 2 bidrag publicerats under året.

 Rubriken ”Kortare recensioner” har samlat 123 bidrag som avhandlat 125 

arbeten, vilket är närapå en tredubbling jämfört med 2006 (41/43).

 Historisk tidskrift har under året fått en förfrågan från EBSCO Publishing 

om att upptas i deras databaser. Konsekvenserna av ett sådant samarbete har 

diskuterats av redaktionen och styrelsen för Svenska Historiska Föreningen, 

som kommit fram till att fördelarna överväger nackdelarna. EBSCO Host är 

världens största databas för tillhandahållande av vetenskapligt fulltextmate-

rial och bibliografisk information och samarbetet kommer att göra Historisk 

tidskrift globalt tillgänglig för forskning och databassökningar. Ett ömsesidigt 

avtal har därför undertecknats i mars 2008.

Tendenser i utgivningen

Sammanfattningsvis har antalet uppsatser minskat, mängden opponentrecen-

sioner varit någorlunda stabil medan kortrecensionerna har ökat högst vä-

sentligt i antal jämfört med de senaste åren.



590

historisk tidskrift 128:3 • 2008

591

historisk tidskrift 128:3 • 2008

 Dessa tendenser överensstämmer med de redaktionella prioriteringarna. I 

årgången 2006 trycktes 4 uppsatser per (normalt) häfte, något som var nöd-

vändigt för att minska den manuskö som uppstått. Detta innebar i gengäld 

att annat material – framför allt kortrecensionerna – fick minskat utrymme. 

Under 2007 har ett normalt häfte innehållit 3 uppsatser, vilket mer liknar ett 

normalår med 2–3 uppsatser per häfte. Därför har också behovet av att ge 

kortrecensionerna ökat utrymme kunnat tillgodoses. De längre opponentre-

censionerna har fortsatt hög prioritet och publiceras i den takt de inkommer. 

Redaktionen välkomnar debattartiklar men måste konstatera att inte många 

sådana texter inkommer.

 I årgången 2007 hade temanumret en särskild gästredaktör, Elisabeth El-

gán, något som föll mycket väl ut. Försöket fortsätter även med årgången 

2008 med Anna Maria Forssberg som redaktör för ett temanummer om krig. 

Det positiva resultatet av hennes arbete framträder klart i skrivande stund. 

Redaktionen och styrelsen för Svenska Historiska Föreningen har därför be-

slutat att fortsätta med detta förfarande även i framtiden. 

 Tidskriftens ekonomi är god. Utöver medlemsavgifter bekostas utgivningen 

av bidrag från Vitterhetsakademien och Vetenskapsrådet. Efter flera år av 

höjningar förblev Vetenskapsrådets ekonomiska anslag oförändrat mellan 

2005 och 2006. Anslaget låg stilla även under 2007.

Stockholm, den 21 april 2008

Jonas Nordin



590

historisk tidskrift 128:3 • 2008

591

historisk tidskrift 128:3 • 2008

Resultaträkning kalenderåret 2007

Intäkter
  
Medlemsavgifter och prenumerationer  331 408 

Lösnummerförsäljning och kopiering 2 810 

Annonsintäkter 36 010 

Övriga intäkter 3 648 
  
Summa rörelseintäkter  373 876

  
Vitterhetsakademiens anslag 103 340 

Vetenskapsrådets anslag 350 000 

Övriga anslag 15 000 
     
Summa anslag  468 340

Summa intäkter och anslag  842 216

  

Kostnader
Tryckkostnader m m 427 798 

Redaktionskostnader 411 026 

Administrativa kostnader 31 373 

Hildebrandspriset — 
  
Summa kostnader  870 197

  

Årets underskott     27 981
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Balansräkning 2007-12-31

Tillgångar

Plusgiro   336 984 

Emil Hildebrands fond  272 773 

Riksgälden  400 000 

Historikermötet 56 570 
  
Summa tillgångar    1 009 757

Eget kapital och skulder
  
Skulder  
Historikermötet     56 570 

Eget kapital  
Eget kapital föregående år    979 100 

Resultat1    -25 913 
  
Eget kapital    953 187 

      
Summa eget kapital och skulder     1 009 757

 

Emil Hildebrands fond 2007

Tillgångar  Eget kapital 
Banktillgodohavande   31 325 Ingående kapital 270 705

   Räntor 2 068

SEB Teknologifond   50 000  
SEB Världenfond 100 000  
SEB Aktiefond II   95 421  
SEB Avkastningsfond 100 000  
Avgår:   
Tidigare nedskrivning 103 973  

Summa tillgångar2 272 773 Utgående kapital 272 773

1. Varav ränteintäkter Emil Hildebrands fond 2 068 kr.
2. Börsvärdet för fonderna var 2007-12-31 608 611 kr.
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Revisionsberättelse

Undertecknade revisorer har utsetts att granska styrelsens redovisning i 

Svenska Historiska Föreningen för år 2007. Vi har tagit del av föreningens 

räkenskaper och föreningens konton har kontrollerats och behållningen 

överensstämmer med balansräkningen per den 31.12.2007. 

Beträffande föreningens ekonomiska ställning 2007-12-31 hänvisar vi till 

styrelsens årsberättelse. 

Då vi ej funnit anledning till anmärkning, föreslår vi att styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar. 

Linköping och Storvreta 2008-04-10

Hans Nilsson     Dan Bäcklund




