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PROTOKOLL
Svenska Historiska Föreningens årsmöte  
torsdagen den 26 april 2012

Tid och plats: kl. 18:00, Armémuseum Stockholm

§1  Årsmötets öppnande
  Ordförande doc. Elisabeth Elgán förklarade årsmötet öppnat.

§2  Årsmötets stadgeenliga utlysning
  Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

§3  Fastställande av dagordningen
  Dagordningen fastställdes.

§4  Val av justerare
  Fil. dr Anne Hedén valdes till justerare.

§5  Styrelsens verksamhetsberättelse
  Verksamhetsberättelsen för år 2011 sammanfattades av ordföranden 

och godkändes av årsmötet.

§6  Redogörelse för föreningens ekonomi
  Skattmästare fil. dr Annika Åkerlund redogjorde för föreningens 

ekonomi och bokslutet för 2011.

§7  Revisorernas berättelse
  Revisionsberättelse från föreningens revisorer, fil. dr Eva Eggeby och 

fil. dr Göran Salmonsson rörande Svenska Historiska Föreningen och 
Emil Hildebrands fond lästes upp av Eva Eggeby. I revi sions berättelsen 
föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.

§8  Redogörelse för Historisk tidskrifts verksamhet under 2010
  Redaktör doc. Stefan Eklöf Amirell läste upp Historisk tidskrifts redo-

görelse för år 2011. 



580

historisk tidskrift 132:3 • 2012

§9  Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 
  Årsmötet beslutade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2011 

års förvaltning.

§10  Val av styrelseledamöter, valberedning och revisorer
  Sammankallande i valberedningen, doc. Sofia Murhem, läste upp 

valberedningens förslag till val av ledamöter till föreningens styrelse, 
samt revisorer och valberedning. 

Valberedningen föreslog omval av prof. Ulla Manns och fil. dr Tho-
mas Småberg.

Valberedningen föreslog omval av valberedningens ledamot doc. Sofia 
Murhem, vars mandattid löpte ut 2012.

Valberedningen föreslog nyval av fil. dr Eva Eggeby och omval av fil. dr 
Göran Salmonson till ordinarie revisorer samt nyval av fil. dr Gö-
ran Ulväng och omval av fil. dr Bo Persson till revisorssuppleanter. 

Årsmötet antog valberedningens förslag i sin helhet, vilket innebär 
följande sammansättning av styrelse, valberedning och revisorer:

Styrelseledamöter vars mandattid löper ut 2015: 
 prof. Ulla Manns,
 fil. dr Thomas Småberg.
 Styrelseledamöter vars mandattid löper ut 2014: 
 doc. Helene Carlbäck, 
 fil. dr Peter Lindström, 
 civ. ing., tekn. dr Per Lundin,
 doc. Sofia Murhem,
 doc. Jonas Nordin,
 doc. Maria Stanfors,
 fil. dr Annika Åkerblom (skattmästare).

Styrelseledamöter vars mandattid löper ut 2013:
 fil. dr Louise Berglund,
 doc. Stefan Eklöf Amirell,
 doc. Elisabeth Elgán (föreningens ordförande).

Valberedningsledamöter vars mandattid löper ut 2014:
  doc. Sofia Murhem (ordförande),
  prof. Torbjörn Nilsson.
Valberedningsledamöter vars mandattid löper ut 2013:
 fil. dr Brita Lundström.
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Revisorer (mandattid 1 år):
 fil. dr Eva Eggeby (ordinarie),
 fil. dr Göran Salmonsson (ordinarie),
 fil. dr Bo Persson (suppleant),
 fil. dr Göran Ulväng (suppleant).

§11 Övriga frågor
  Ordföranden Elisabeth Elgán tackade styrelsemedlemmar, revisorer 

och valberedning för de insatser de gjort för föreningen. 
  Prof. Johnny Wijk, ordförande för organisationskommittén för 

Svenska Historikermötet i Stockholm 2014, redogjorde i korthet för 
förberedelserna för historikermötet.

§12  Årsmötets avslutande

 Vid protokollet:   Justeras:

 Stefan Eklöf Amirell   Elisabeth Elgán
        Anne Hedén
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Svenska Historiska Föreningens verksamhetsberättelse 
sedan föregående årsmöte i maj 2011

Antalet medlemmar i föreningen inklusive prenumererande institutioner 
har under verksamhetsåret uppgått till cirka 1 200.

Styrelsen har sedan förra årsmötet den 6 maj 2011 bestått av:

Ordförande, Elisabeth Elgán, doc., Stockholms universitet, vald vid årsmö-
tet 2010;

Skattmästare, Annika Åkerblom, omvärldsanalytiker, Stockholms akade-
miska forum, vald vid årsmötet 2011;

Sekreterare, Stefan Eklöf Amirell, doc., Utrikespolitiska institutet och 
Ecole des hautes études en science sociale, tillika redaktör för Historisk 
tidskrift, vald vid årsmötet 2010.

Övriga ledamöter:
Louise Berglund, fil. dr, Örebro universitet;
Helene Carlbäck, doc., Södertörns högskola;
Peter Lindström, fil. dr;
Per Lundin, civ.ing.; tekn. dr, SLU;
Ulla Manns, prof., Södertörns högskola;
Sofia Murhem, doc., Uppsala universitet;
Jonas Nordin, doc., Kungl. biblioteket;
Thomas Småberg, fil. dr, Malmö högskola;
Maria Stanfors, doc., Lunds universitet.

Valberedningen har utgjorts av: doc. Sofia Murhem (ordf.), prof. Torbjörn 
Nilsson och fil. dr Brita Lundgren.

Som föreningens revisorer har fil. dr Eva Eggeby och fil. dr Göran Salmons-
son tjänstgjort, med och fil. dr Bo Persson och fil. dr Göran Ulväng som 
suppleanter.

Doc. Stefan Eklöf Amirell, Utrikespolitiska institutet, har varit arvoderad 
redaktör för Historisk tidskrift sedan den 1 mars 2009. Redaktören har under 
2011 och 2012 fortsatt att anlita gästredaktörer som ansvarar för temanumren.

Nils Fabiansson har varit anställd 75 % av heltid som redaktionssekreterare 
för Historisk tidskrift. Redaktionssekreteran har också varit föreningen be-
hjälplig i stor utsträckning.
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Historisk tidskrift har under året utkommit regelbundet med fyra nummer. 
För utgivningen har föreningen erhållit anslag från Vetenskapsrådet 350 000 
kronor och från Vitterhetsakademien 108 857 kronor. 

Föreningen har haft sitt kontor i rum A972, Stockholms universitet. 
Postadress: Svenska Historiska Föreningen, Rum A972, Stockholms univer-

sitet, 106 91 Stockholm. 
Föreningens internetadress är: <www.historisktidskrift.se>. 

Styrelsen har sammanträtt 26 oktober 2011 och 26 april 2012. Styrelsens hu-
vudsakliga arbete har bestått i att diskutera hur föreningens olika verksam-
heter, varav utgivningen av Historisk tidskrift är den viktigaste, ska kunna 
utvecklas. Detta inbegriper också uppföljning och implementering av tidi-
gare beslut, som att försöka göra Svenska historiska föreningens verksamhet 
tydligare för både medlemmar och vetenskapssamhället. Styrelsen har också 
agerat aktivt för att försöka påverka Kungl. bibliotekets politik gentemot 
forskare och forskning.

Föreningen företräder det svenska historikersamhället i förhållande till de 
nordiska historikermötena. Vid det nordiska historikermötet i Tromsö 2011 
togs initiativ till en permanent kommitté för de nordiska historikermötena 
med representanter både för tidigare och kommande arrangörer och för de 
olika nordiska historiska föreningarna. Styrelsen för Svenska historiska 
föreningen har utsett doc. Jonas Nordin till sin ordinarie representant i 
kommittén, och doc. Stefan Amirell till suppleant.

Föreningen representerar också de svenska historikerna i Comité Interna-
tional des Sciences Historiques (CISH) genom prof. Gunlög Fur, Linnéuni-
versitet. Gunlög Fur, med bistånd av ordförande, har under det gånga verk-
samhetsåret varit aktiva i spridningen av information om den kommande 
världskongressen och i planeringen av de svenska förslagen till programmet.

Den svenska redaktören för Scandinavian Journal of History, som utges 
av förlaget Routledge, men ägs av de historiska föreningarna i de nordiska 
länderna, har under det gångna verksamhetsåret varit prof. Maria Sjöberg, 
Göteborg. För detta uppdrag har Maria Sjöberg arvoderats med de royalties 
som föreningen får från Routledge.

Föreningen är medlem i föreningen De svenska historiedagarna som årligen 
anordnar en två till tre dagar lång konferens om historia som vänder sig 
till lärare, museipedagoger, kulturjournalister och allmänheten. Föreningen 
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deltog med bokbord och genom flera styrelsemedlemmars och andra med-
lemmars närvaro i De svenska historiedagarna 2011 som hölls i Stockholm.

Liksom tidigare har ordförande i föreningen agerat ordförande i juryn för 
Hertig Karls pris. Priset är instiftat av Nyköpings kommun och Sörmlands 
läns landsting (Sörmlands museum) och delas ut varje år till en välmeriterad 
yrkeshistoriker. Priset tilldelades 2011 professor Svante Norrhem från Umeå 
universitet.

Stockholm, 26 april 2012

Styrelsen genom Elisabeth Elgán
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Redogörelse för Historisk tidskrift 2011

Redaktionsrådet har 18 medlemmar och hade vid 2011 års ingång följande 
sammansättning: Irene Andersson, Nils Fabiansson, Håkan Forsell, Björn 
Furuhagen, Staffan Granér, Peter Hedberg, Peter Lindström, Pia Lundqvist, 
Peter Olausson, Ulla Rosén, Jan Samuelson, Annika Sandén, Örjan Simon-
son, Fredrik Olsson Spjut, Yvonne Svanström, Patrick Svensson, David Tje-
der och Joachim Östlund. Under året har Sofia Gustafsson ersatt Annika 
Sandén, Ann Ighe har ersatt Staffan Granér, Anna Sténs har ersatt Peter 
Lindström och Martin Åberg har ersatt Peter Olausson.
 Under år 2011 har redaktionsrådet har haft två sammanträden, den 5 maj 
och den 27 oktober. Redaktionsrådets viktigaste uppgifter har varit att till-
sammans med redaktören diskutera tidskriftens utveckling, göra fortlöpan-
de 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 vid 2011 års ingång hade följande sammansättning: 
Svein Ivar Angell, Jonathan Friedman, Daisuke Furuya, Mary Hilson, Wieb-
ke Kolbe, Kenneth Lockridge, Steve Murdoch, Corinne Péneau, Gunvor 
Simonsen, Raphaëlle Schott, Uffe Østergaard samt Ann-Catrin Östman.
 I juni tillsattes ett recensionsråd i syfte att stärka tidskriftens recensions-
avdelning, både med avseende på urval av recenserad litteratur och kvalitet på 
avdelningen i allmänhet. Recensionsrådet har under perioden juni–decem-
ber bestått av Henric Bagerius, Göteborg, Jenny Björkman, Södertörn, Jonas 
Nordin, Stockholm, Klas Rönnbäck, Göteborg och Eva-Helen Ulvros, Lund.
 Årets temanummer (2011:3 Tema: Döden) har som gästredaktör haft fil. 
dr Annika Sandén. Inför temanumret genomfördes, med generöst stöd av 
Magn. Bergvalls stiftelse, en workshop i Linköping där huvuddelen av för-
fattarna deltog. Sandén har med stort engagemang och skickligt handlag 
genomfört planeringen och arbetet med temanumret.
 Redaktör och ansvarig utgivare har under året varit Stefan Amirell. Re-
daktionssekreterare Nils Fabiansson har under hela året utfört sitt arbete 
med sedvanlig flit och driftighet.
 Lektörsgranskning av insända uppsatsmanus har, som tidigare, skett 
enligt det förfarande som benämns double blind peer review. Varje uppsats 
som passerar den första redaktionella granskningen 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. 



586

historisk tidskrift 132:3 • 2012

 Årgången 2011 har varit på totalt 840 sidor, innehållsförteckningar oräk-
nade, jämfört med 836 sidor 2010, 822 sidor 2009 och 775 sidor 2008.
 Årgången har innehållit 14 uppsatser, varav 7 i temanumret om döden. 
Det är en uppsats mindre än i årgången 2010, liksom 2009. Av årgångens 
18 uppsatsförfattare har 5 (28 procent) varit kvinnor, vilket är samma antal 
(och andel) som föregående år. Av författarna har 14 varit historiker, 2 idé- 
och lärdomshistoriker samt 2 konstvetare. Av författarna är 17 verksamma i 
Sverige och 1 i utlandet (Canada).
 Under rubriken ”Idé och debatt” har 10 bidrag varit införda, jämfört med 
12 2010. Årgången har innehållit 6 bidrag under rubriken ”Översikt”, jämfört 
med 3 2010.
 Opponenters recensioner av avhandlingar är en viktig del av innehållet. 
Årgången har innehållit 23 stycken, en ökning med 4 mot föregående år. 
Aktualiteten har i flertalet fall varit god. De recenserade avhandlingarna har 
lagts fram under 2007 (1 st.), 2008 (1 st.), 2009 (2 st.) och 2010 (19 st.). Utöver 
recensionerna har årgångens sista häfte som vanligt innehållit en förteck-
ning över samtliga avhandlingar i historia och ekonomisk historia samt ett 
urval av avhandlingar från Linköpings universitet framlagda under 2010  
(33 st.).
 Under rubriken ”Meddelanden” har 8 bidrag publicerats under året, jäm-
fört med 9 året innan, jämte föreningsangelägenheter och förteckningar 
över inkommen litteratur. Nytt för året har varit det återkommande med-
delandet ”Nytt om historisk forskning”, som sedan 2011 års ingång publiceras 
i häfte 1 och 3 och tar upp nyheter, rörande till exempel nya doktorand- och 
forskningsprojekt, disputationer och personalförändringar vid de institutio-
ner som bedriver forskning inom ämnena historia och ekonomisk historia i 
Sverige.
 Rubriken ”Kortare recensioner” har samlat 40 bidrag som avhandlat 41 
arbeten. Detta är en nedgång jämfört med 2010 då 69 bidrag avhandlade 72 
arbeten.

Tendenser i utgivningen
Sammanfattningsvis har antalet uppsatser, debattartiklar, opponentre-
censioner och meddelanden minskat något, mängden översikter ökat, och 
antalet kortrecensioner minskat.
 I övrigt fortskrider utgivningen som normalt, med 2–3 uppsatser per nor-
malt häfte. Publicering kan, liksom tidigare, ske med vederbörlig urskillning 
utan att orimligt långa publiceringsköer uppstår. Manustillströmningen är 
fortsatt god men minskade något jämfört med året innan, från 31 inkomna 
manus till 18. Av 18 spontant inkomna (det vill säga utanför temanumret) 
uppsatsmanus under året antogs 5 (28 procent), jämfört med 7 av 31 (23 pro-
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cent) 2010. Till 2012 års temanummer om djur inkom 21 förslag, varav fyra, 
efter sedvanlig redaktionell bedömning och lektörsgranskning, antogs för 
publicering.
 Av de 17 författarna till spontant inkomna manus var 16 (94 procent) män 
och 1 kvinna (6 procent), vilket är en kraftig och oförklarlig minskning av 
kvinnliga uppsatsförfattare från 11 (30 procent) året innan. Av de 26 anlitade 
externa lektörerna var 16 (62 procent) män och 10 (38 procent) kvinnor. Tret-
ton av lektörerna var verksamma i utlandet (Danmark, Finland och Norge).
 Försöken med en särskild gästredaktör för temanumren har slagit mycket 
väl ut och fortsätter därför tills vidare. Årgången 2012 kommer att omfatta 
ett temanummer om djur, vilket redigeras av fil. dr Bo Eriksson, Stockholm.
 Tidskriftens ekonomi är ansträngd, framför allt på grund av ökade kost-
nader för löner. Utöver medlemsavgifter bekostas utgivningen av bidrag 
från Vitterhetsakademien och Vetenskapsrådet. Medlemsavgiften har varit 
oförändrad sedan 2003 och Vetenskapsrådets anslag har varit oförändrat 
sedan 2005.

Stockholm, den 24 april 2012

Stefan Amirell



588

historisk tidskrift 132:3 • 2012

Resultaträkning kalenderåret 2011

in tä k t er

Medlemsavgifter och prenumerationer 398 509 
Lösnummerförsäljning och kopiering 2 545 
Annonsintäkter 6 000 
Royalties 21 972 
Övriga intäkter 15 578 
Summa rörelseintäkter   444 604

Vitterhetsakademiens anslag 108 857
Vetenskapsrådets anslag 350 000
Övriga anslag 63 500 1

Summa anslag   522 357

Summa intäkter och anslag   966 961

kostna der  

Tryckkostnader mm 301 099 2

Distributionskostnader 130 221
Löner, arvoden, resersättning, skatt, arbetsgiv.avg. 472 043 3

Redaktionskostnader 129 407 4 

Summa kostnader Historisk tidskrift   1 032 770
  
SHF:s utgifter 47 301 5

Summa kostnader SHF   47 301

Summa SHF:s och Historisk tidskrifts kostnader   1 080 071
  
Årets resultat   –113 110

1. Innehåller anslag om 50 000 från Magn. Bergvalls stiftelse för workshop mm. till tema-
numret 2011.

2. Posten innehåller även tryckkostnaderna för årgångens häfte fyra (34 950 kr), vilka van-
ligtvis läggs på nästkommande budgetår (tryckkostnaderna för fem häften har alltså betalats 
under 2011) samt kostnaderna för tidskriftens nya layout (21 000 kr).

3. Varav gästredaktörens arvode med sociala avgifter i sin helhet (26 284 kr) ersattes genom 
anslaget från Magn. Bergwalls stiftelse. Övriga högre utgifter jämfört med budgetår 2010 
beror på ökade lönekostnader.

4. Varav 12 896 kr utgifter för temanumrets workshop, som täcks av anslaget från Magn. 
Bergwalls stiftelse.

5. Varav 20 312 kr royalties från Scandinavian Journal of History som utbetalats till tid-
skriftens svenska redaktör Maria Sjöberg i enlighet med styrelsebeslut 110404.
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Balansräkning 2011-12-31

til lgå nga r

Plusgiro   232 117
Riksgälden  400 000
Svenska historikermötet 54 540
Emil Hildebrands fond 277 693

Summa tillgångar   964 350

eget kapital och skUlder

Skulder
Svenska historikermötet 54 540

Eget kapital
Eget kapital föregående år 1 022 920
Resultat  -113 110

Summa eget kapital och skulder   964 350

Emil Hildebrands fond 2011

Tillgångar  Eget kapital
Banktillgodohavande  44 620  Eget Kapital   277 693

SEB Teknologifond 50 000
SEB Världenfond 100 000
SEB Sverigefond
 Stora Bolag 95 421 1

SEB Obligationsfond
 Flexibel SEK  100 000

Avgår tidigare nedskrivning  111 005
Årets nedskrivning 1 343

Summa tillgångar 277 693 2

   Summa Eget Kapital 277 693

1. Det ursprungliga anskaffningsvärdet är ej längre möjligt att rekonstruera via bankens 
uppgifter. Siffran bygger därför på tidigare redovisning.

2. Marknadsvärdet på fonderna 2011-12-31 var 603 304 kr.
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Revisionsberättelse

Undertecknade revisorer har utsetts att granska styrelsens redovisning i 
Svenska Historiska Föreningen för år 2011. Vi har tagit del av föreningens 
räkenskaper och föreningens konton har kontrollerats och behållningen 
överensstämmer med balansräkningen per den 31 december 2011.

Då vi inte funnit anledning till anmärkning, föreslår vi att styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

Stockholm och Uppsala den 18 april 2012

Eva Eggeby   Göran Salmonsson


