H I S TO R I S K T I D S K R I F T
(Sweden)

129:3• 2009

PROTOKOLL
Svenska Historiska Föreningens årsmöte
fredagen den 2 april 2009

Tid och plats: kl. 17.30–19.30
Kungl. biblioteket, Humlegården, Stockholm
§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. Elisabeth Elgán och fil. dr Staffan Granér valdes till justerare.
§5 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för år 2008 föredrogs av ordföranden och godkändes
av årsmötet.
§6 Redogörelse för föreningens ekonomi
Skattmästare Carl Erik Hedlund redogjorde för föreningens ekonomi och
bokslutet för 2008. Resultatet för 2008 blev en mindre förlust beroende på
dels kostnaderna för en marknadsföringsinsats på Bok- och Biblioteksmässan
i Göteborg dels att tillträdande redaktören arbetat samtidigt med avgående
redaktören under viss tid inför kommande redaktörsskifte och att en vikarie
för redaktionssekreteraren under dennes föräldraledighet tjänstgjorde parallellt under två månader. Sammanfattningsvis är föreningens ekonomi stabil.
§7 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelse från föreningens revisorer, doc. Hans Nilsson och doc.
Dan Bäcklund rörande Svenska Historiska Föreningen och Emil Hildebrands
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fond lästes i revisorernas frånvaro upp av ordföranden. I revisionsberättelsen
föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.
§8 Redogörelse för Historisk tidskrifts verksamhet under 2008
Förre redaktören fil. dr Jonas Nordin läste upp Historisk tidskrifts redogörelse för år 2008. Nordin redogjorde på en medlems begäran för Historisk
tidskrifts anslutning till EBSCO.
§9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2008 års
förvaltning.
§10 Val av styrelseledamöter, valberedning och revisorer
Då sammankallande i valberedningen, doc. Tom Petersson, var frånvarande,
läste ordföranden upp valberedningens förslag till val av ledamöter till föreningens styrelse, samt revisorer och valberedning.
Till nya ledamöter i styrelsen, efter avgående fil. dr Irene Andersson, prof.
Thomas Kaiserfeld och prof. Göran Rydén föreslog valberedningen: fil. dr
Brita Lundström, doc. Ulla Manns och fil. dr Thomas Småberg.
Valberedningen föreslog omval av doc. Tom Petersson och fil. dr Hossein
Sheiban, vars mandattid löpte ut 2009.
Valberedningen föreslog omval av doc. Hans Nilsson till ordinarie revisor
och av fil. dr Eva Eggeby och fil. dr Bo Persson till revisorssuppleanter, samt
nyval av fil. dr Göran Salmonsson till ordinarie revisor.
Årsmötet antog valberedningens förslag i sin helhet, vilket innebär följande
sammansättning av styrelse, valberedning och revisorer:
Styrelseledamöter vars mandattid löper ut 2012:
fil. dr Brita Lundström,
doc. Ulla Manns,
fil. dr Thomas Småberg.
Styrelseledamöter vars mandattid löper ut 2010:
doc. Kirsti Niskanen (föreningens ordförande),
doc. Maria Sjöberg (vice ordförande),
doc. Tom Pettersson.
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Styrelseledamöter vars mandattid löper ut 2011:
doc. Helene Carlbäck,
Carl-Eric Hedlund (skattmästare)
fil. dr Sofia Murhem,
doc. Jonas Nordin,
doc. Åsa Karlsson Sjögren,
fil. dr Martti Rantanen.
Valberedningsledamöter vars mandattid löper ut 2010:
doc. Torbjörn Nilsson.
Valberedningsledamöter vars mandattid löper ut 2011:
doc. Tom Petersson (ordförande),
fil. dr Hossein Sheiban.
Revisorer (mandattid 1 år):
doc. Hans Nilsson (ordinarie)
fil. dr Göran Salmonsson (ordinarie)
fil. dr Eva Eggeby (suppleant)
fil. dr Bo Persson (suppleant)
§11 Övriga frågor
En medlem påpekade vikten av att kallelsen till årmötesförhandlingarna är
tydliga vad gäller föredragets natur: Är det ett offentligt föredrag eller är
det reserverat för medlemmarna? Ordf. förklarade att föredragen ibland är
offentliga och ibland reserverade för medlemmarna.
§12 Årsmötets avslutande

Vid protokollet:
Nils Fabiansson

Justeras:
Kirsti Niskanen		

Elisabet Elgán 		

Staffan Granér
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Svenska Historiska Föreningens verksamhetsberättelse
för 2008/2009
Antalet medlemmar i föreningen inklusive institutioner uppgår idag till cirka
1 300.
Styrelsen har sedan förra årsmötet den 25 april 2008 bestått av:
Kirsti Niskanen, doc., Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (vald till
2010), ordförande sedan årsmötet 2005,
Maria Sjöberg, doc., Göteborgs universitet (vald till 2010), viceordförande
sedan 2005,
Carl-Erik Hedlund (vald till 2009), skattmästare sedan 1999,
Irene Andersson, fil. dr, Malmö högskola (vald till 2009),
Thomas Kaiserfeld, prof., Kungliga tekniska högskolan (vald till 2009),
Göran Rydén, prof., Uppsala universitet (vald till 2009).
Tom Petersson, doc., Uppsala universitet (vald till 2010),
Helene Carlbäck, doc., Södertörns högskola (vald till 2011),
Sofia Murhem, doc., Uppsala universitet (vald till 2011),
Jonas Nordin, fil. dr, Kungl. biblioteket, sekreterare och redaktör för Historisk tidskrift sedan oktober 2005 (vald till 2011),
Martti Rantanen, fil. dr, Göteborgs universitet (vald till 2011), och
Åsa Karlsson Sjögren, doc., Umeå universitet (vald till 2011).
Valberedningen har utgjorts av: doc. Tom Petersson (sammankallande, vald
till 2009), doc. Torbjörn Nilsson (vald till 2010) och fil. dr Hossein Sheiban
(vald till 2009).
Som föreningens revisorer (valda till 2009) har doc. Dan Bäcklund och doc.
Hans Nilsson tjänstgjort med fil. dr Eva Eggeby och fil. dr Bo Persson som
suppleanter (valda till 2009).
Föreningen företräder det svenska historikersamhället i förhållande till de
nordiska historikermötena samt representerar Sverige i Le comitté international 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 ägde rum i Lund den 24–26 april 2008. Organisationskommittén leddes av doc. Yvonne Maria Werner, Historiska institutionen, Lunds universitet. Representanter från övriga historiediscipliner (ekonomisk historia, idé- och lärdomshistoria, kyrkohistoria) samt Forskarskolan
i historia, Centrum för Danmarksstudier, Malmö högskola och Landsarkivet
i Lund deltog i planeringen. Jonas Nordin var föreningens representant i
organisationskommittén. Mötets huvudtema var ”Gränser, identiteter och
kulturmöten”, med Peter Sahlins från Berkeley University som huvudtalare
och Uffe Østergaard som key-note speaker. Mötet bjöd på 125 sessioner och
samlade drygt 500 historiker och historieintresserade från hela landet. Nästa
Svenska historikermöte kommer att äga rum i Göteborg år 2011, med Historiska institutionen vid Göteborgs universitet som organisatör. Arbetet leds
av prof. Tomas Lindkvist.
Jonas Nordin, Kungl. biblioteket, har varit arvoderad redaktör för Historisk
tidskrift, tillika sekreterare för föreningen sedan den 1 oktober 2005. Han
lämnade sitt uppdrag 2009-02-28. Styrelsen lyste ut redaktörsuppdraget i
maj 2008 och utsåg vid styrelsemötet 2008-09-17 docent Stefan Eklöf Amirell, Göteborgs universitet, som ny redaktör för tidskriften och som sekreterare för föreningen. Amirell tillträdde uppdraget 2009-03-01. Styrelsen har
under 2008 och under 2009 fortsatt att anlita gästredaktörer som ansvarar
för var sitt temanummer, fil. dr Anna Maria Forssberg (2008), samt fil. dr Jens
Rydström och fil. dr Tommy Gustafsson (2009).   
Nils Fabiansson, som har arbetat som redaktionssekreterare på halvtid från
den 1 mars 2002, var föräldraledig 1 mars 2008 t. o. m. 31 augusti 2008.
Vikarie var 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 6 februari 2008, den 17 september 2008 och
den 5 mars 2009. Ekonomi, Historisk tidskrift, EBSCO-anslutning, digitalisering, redaktörsbyte, och historikermöten har varit några återkommande
punkter.
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Historisk tidskrift har under året utkommit med fyra nummer. För utgivningen har föreningen erhållit anslag från Vetenskapsrådet 350 000 kronor
och från Vitterhetsakademien 108 914 kronor.

Stockholm, 25 februari 2009
Styrelsen genom Kirsti Niskanen
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Redogörelse för Historisk tidskrift 2008
Redaktionsrådet har 16 medlemmar och hade vid 2008 års ingång följande
sammansättning: Maria Cavallin Aijmer, Louise Berglund, Mikael Byström,
Elisabeth Elgán, Nils Fabiansson, Staffan Granér, Martin Gustavsson, Peter
Lindström, Peter Olausson, Magnus Persson, Annika Sandén, Karin Sennefelt, Maria Stanfors, Helén Strömberg och Charlotte Tornbjer. Under året har
Peter Hedberg ersatt Tom Petersson och Peter Olausson har ersatt Christer
Persson. Fia Sundevall tillfälligt ersatt Nils Fabiansson under dennes föräldraledighet.
Under år 2008 har redaktionsrådet har haft två sammanträden, den 25
april och den 16 oktober. Redaktionsrådets viktigaste uppgifter har varit att
tillsammans med redaktören diskutera tidskriftens utveckling, göra fortlöpande utvärderingar av tidskriften, bidra med synpunkter i policyfrågor, värva
prenumeranter och engagera skribenter, samt att bistå vid korrekturläsning av
tidskriften. Redaktionsrådets medlemmar har utfört sina uppgifter med stort
engagemang.
Tidskriften har också ett internationellt redaktionsråd (International
Advisory Board), som under 2008 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
förändringar har skett i denna sammansättning.
Årets temanummer (2008:3) om krig har som gästredaktör haft fil. dr Anna
Maria Forssberg. Forssberg har med stor skicklighet genomfört planeringen
och arbetet med temanumret.
Redaktör och ansvarig utgivare har varit Jonas Nordin. Redaktionssekreterare Nils Fabiansson har utfört sitt arbete med sedvanlig flit och driftighet.
Under Fabianssons föräldraledighet 1 mars till 31 augusti 2008 har hans
sysslor utförts med lika så stort nit av fil. mag. Fia Sundevall.
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
institution. Även annat material än uppsatser kan genomgå lektörsgranskning
om särskilda behov föreligger. En uppsats av redaktören har publicerats i
årgångens sista häfte utan att ha genomgått sedvanlig lektörsgranskning.
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Årgången 2008 har varit på totalt 775 sidor, innehållsförteckningar och
annonser oräknade, jämfört med 850 sidor 2007, 888 sidor 2006 och 792
sidor år 2005.
Årgången har innehållit 15 uppsatser, varav 7 i temanumret om krig. Det
är lika många uppsatser som i årgången 2007. Av årgångens 16 uppsatsförfattare har 6 (37 %) varit kvinnor, en minskning i såväl absoluta som relativa tal
jämfört med 2007 (8/42 %). Av författarna har 11 varit historiker, 3 ekonomihistoriker, en idéhistoriker samt en forskare från Tema barn.
Under rubriken ”Debatt” har 2 bidrag varit införda, jämfört med 3 år 2007.
Årgången har innehållit 3 bidrag under rubriken ”Översikt”.
Opponenters recensioner av avhandlingar är en viktig del av innehållet.
Årgången har innehållit 25 stycken, en minskning med 6 mot föregående år.
Aktualiteten har i flertalet fall varit god. De recenserade avhandlingarna har
lagts fram under 2004 (1 st.), 2005 (2 st.), 2006 (3 st.), 2007 (16 st.) och 2008
(3 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 2007 (44 st.).
Under rubriken ”Meddelanden” har 3 bidrag publicerats under året jämte
föreningsangelägenheter och förteckningar över inkommen litteratur.
Rubriken ”Kortare recensioner” har samlat 68 bidrag som avhandlat 71
arbeten. Detta är en betydande nedgång jämfört med 2007 (123/125).
Historisk tidskrift deltog vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg den 25–
28 september 2008. Deltagandet syftade i första hand till att göra tidskriften
bättre känd bland allmänheten och får ses som ett experiment. Deltagandet
möjliggjordes genom finansiellt stöd från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse och
belastar därför inte Svenska Historiska Föreningens ordinarie budget.
Tendenser i utgivningen
Sammanfattningsvis har antalet uppsatser varit oförändrat, mängden opponentrecensioner minskat något medan antalet kortrecensioner närapå halverats jämfört med föregående år.
Att antalet kortrecensioner minskat kraftigt beror på att ett ovanligt stort
antal publicerades år 2007 i syfte att arbeta bort en redaktionell anhopning.
Publiceringstakten på recensionerna är nu i balans och det publicerade antalet recensioner är jämförbart med och rentav något högre än tidigare år (43
recenserade arbeten 2006, 51 år 2005 och 64 år 2004).
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I övrigt fortskrider utgivningen ungefär som normalt, med 2–3 uppsatser
per normalt häfte. Manustillströmningen är god och publicering kan ske med
vederbörlig urskillning. Att en viss nedgång av antalet avhandlingsrecensioner
verkar skönjas torde överensstämma med allmänna förändringar i disputationsfrekvensen.
Försöken med en särskild gästredaktör för temanumren har slagit mycket
väl ut och fortsätter därför tills vidare. Årgången 2009 kommer att omfatta
ett temanummer om sex, vilket redigeras av Tommy Gustafsson och Jens
Rydström, bägge verksamma i Lund.
Tidskriftens ekonomi är god. Utöver medlemsavgifter bekostas utgivningen
av bidrag från Vitterhetsakademien och Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådets
anslag har varit oförändrat sedan 2005.
Stockholm, den 30 mars 2009
Jonas Nordin
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Resultaträkning kalenderåret 2008
Intäkter
Medlemsavgifter och prenumerationer
Lösnummerförsäljning och kopiering
Annonsintäkter
Övriga intäkter

409 004
2 281
53 000
17 232

Summa rörelseintäkter
Vitterhetsakademiens anslag
Vetenskapsrådets anslag
Övriga anslag

481 517
108 914
350 000
26 155

Summa anslag

485 069

Summa intäkter och anslag

966 586

Kostnader
Tryckkostnader mm
Distributionskostnader
Marknadsföring
Löner, arvoden, resersättning,
fortbildn., skatt, arbetsgiv.avg.
Redaktionskostnader

291 039
116 815
63 309 1
385 620

98 806

Summa kostnader Historisk tidskrift
SHF:s utgifter
Hildebrandspriset

955 589
51 862
15 107

Summa kostnader SHF

66 969

Summa SHF:s och Historisk tidskrifts kostnader
Årets underskott

1 022 558
  

55 972

1.  Bidrag avseende Historiska Föreningen på 40 000 kronor har inbetalts till Emil Hildebrands Fonds
bankkonto. Beloppet överförs under 2009 till föreningen.
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Balansräkning 2008-12-31
Tillgångar
Plusgiro
Riksgälden
Historikermötet
Emil Hildebrands fond

224 444
400 000
56 570
317 692

Summa tillgångar

  

998 706

Eget kapital och skulder
Skulder
Historikermötet
Eget kapital
Eget kapital föregående år
Resultat1

953 187
  - 11 051

Eget kapital

   942 136

    56 570

Summa eget kapital och skulder

   

998 706

Emil Hildebrands fond 2008
Tillgångar		
Banktillgodohavande
  76 244
SEB Teknologifond
SEB Världenfond
SEB Aktiefond II
SEB Avkastningsfond
Avgår:
Tidigare nedskrivning

  50 000
100 000
  95 421
100 000

Summa tillgångar

317 692 2

Eget kapital
Eget kapital

317 692

Summa eget kapital

317 692

103 973

1.  Inklusive överskott i Emil Hildebrands fond  44 919 kr (räntor och bidrag)
2.  Marknadsvärdet på fonderna var 2008-12-31 463 313 kr
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Revisionsberättelse
Vid granskning av Svenska Historiska Föreningens räkenskaper för 2008 har
vi funnit dessa i god ordning. Intäkter och kostnader styrkta med erforderliga
verifikationer och behållningen på bank och plusgiro har kontrollerats.
Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt finnes enligt vår
mening inte anledning till anmärkning, varför vi föreslår avgående styrelse
ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Linköping och Storvreta, 2009-03-31
Hans Nilsson

Dan Bäcklund
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