
HISTORISK TIDSKRIFT
(Sweden)

133:3 • 2013



historisk tidskrift 133:3 • 2013

PROTOKOLL
Svenska Historiska Föreningens årsmöte  
torsdagen den 11 april 2013

Tid och plats: kl. 17:00, Fakultetsklubben, Frescati, 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 2012 delades ut och sammanfattades av 

ordföranden och godkändes av årsmötet.

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

ekonomi och bokslutet för 2012 och relaterade handlingar delades ut.

§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 2012 års förvaltning.

§8 Redogörelse för Historisk tidskrifts verksamhet under 2012
  Redaktör doc. Stefan Eklöf Amirell läste upp Historisk tidskrifts redo-

görelse för år 2012, vilken också delades ut till de närvarande. 
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§9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
  Årsmötet beslutade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2012 

års förvaltning.
§10 Val av styrelseledamöter, valberedning och revisorer
  Då sammankallande i valberedningen, doc. Sofia Murhem, var från-

varande redogjorde ordföranden för valberedningens förslag till val av 
ledamöter till föreningens styrelse, samt revisorer och valberedning. 
Förslaget innebar omval till alla lediga poster. 

Valberedningen föreslog omval av fil. dr Louise Berglund, doc. Stefan 
Eklöf Amirell och doc. Elisabeth Elgán till styrelsen.

Valberedningen föreslog omval av fil. dr Eva Eggeby och fil. dr Gö-
ran Salmonson till ordinarie revisorer samt omval av fil. dr Göran 
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 2016:
 fil. dr Louise Berglund,
 doc. Stefan Eklöf Amirell,
 doc. Elisabeth Elgán (föreningens ordförande).
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).

Valberedningsledamöter vars mandattid löper ut 2014:
 doc. Sofia Murhem (ordförande),
 prof. Torbjörn Nilsson,
 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
 Frågan om Historisk tidskrift har en specifik debattpolicy ställdes, vil-

ket redaktören kunde svara nekande på. Frågeställaren föreslog då att 
tidskriften borde uppmuntra till en jämförande översikt av de olika 
flerbandsutgåvor över Sveriges historia som publicerats under andra 
halvan av 1900-talet och början av 2000-talet.

§12 Årsmötets avslutades

 Vid protokollet:    Justeras:

 Stefan Eklöf Amirell   Elisabeth Elgán   
      Anne Hedén
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Svenska Historiska Föreningens verksamhetsberättelse 
sedan föregående årsmöte (april 2013).

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

Styrelsen har bestått av:

Ordförande, Elisabeth Elgán, docent, Stockholms universitet;
Skattmästare, Annika Åkerblom, fil. dr;
Sekreterare, Stefan Eklöf Amirell, docent, Utrikespolitiska institutet.

Övriga ledamöter:
Louise Berglund, docent, Örebro universitet;
Helene Carlbäck, docent, Södertörns högskola;
Peter Lindström, fil. dr, Umeå universitet;
Per Lundin, civilingenjör och tekn. dr, Sveriges lantbruksuniversitet;
Ulla Manns, professor, Södertörns högskola;
Sofia Murhem, docent, Uppsala universitet;
Jonas Nordin, docent, Kungl. biblioteket;
Thomas Småberg, docent, Malmö högskola;
Maria Stannfors, docent, Lunds universitet.

Valberedningen har utgjorts av: Sofia Murhem (ordf.) och prof. Torbjörn 
Nilsson.

Som föreningens ordinarie revisorer har fil. dr Eva Eggeby och fil. dr Göran 
Salmonsson tjänstgjort. Revisorssuppleanter har varit Bo Persson och fil. dr 
Göran Ulväng.

Stefan Eklöf Amirell har varit arvoderad redaktör för Historisk tidskrift. Bo 
Eriksson har varit gästredaktör för temanumret om djur 2012.

Nils Fabiansson har varit anställd 75 % av heltid som redaktionssekreterare 
för Historisk tidskrift. Han har också varit föreningen behjälplig i stor ut-
sträckning.

Historisk tidskrift har under året utkommit regelbundet med fyra nummer. 
För utgivningen har föreningen erhållit bidrag om 390 000 kronor från 
Vetenskapsrådet.
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För sin verksamhet har föreningen erhållit 128 217 kronor från Vitterhets-
akademien.
 
Föreningen har haft sitt kontor i rum A972, Stockholms universitet. Post-
adress: Svenska Historiska Föreningen, Rum A972, Stockholms universitet, 
106 91 Stockholm. Föreningens internetadress är: <www.historisktidskrift.
se>. 

Styrelsen har sammanträtt 11 oktober 2012 och 11 april 2013. Styrelsens hu-
vudsakliga arbete har bestått i att diskutera hur föreningens olika verksam-
heter, varav utgivningen av Historisk tidskrift är den viktigaste, ska skötas. 
Styrelsen har också beslutat om att föreslå årsmötet dels en höjning av med-
lemsavgiften, dels ändringar i stadgarna, så att dessa inte längre refererar till 
Svensk historisk bibliografi, eftersom denna inte längre uppdateras.

Ordförande har skrivit till Utbildningsdepartementet och riksbibliote-
karien för att protestera mot Kungl. bibliotekets beslut att inte längre 
uppdatera Svensk historisk bibliografi per utgången av 2010, samt för att 
framföra föreningens synpunkter angående andra aspekter av hur Kungl. 
biblioteket sköter sitt uppdrag som nationellt forskningsbibliotek. Breven 
bifogas verksamhetsberättelsen. Utbildningsdepartementet har inte svarat 
på ordförandes brev, vilket däremot riksbibliotekarien har gjort. Svaret som 
också bifogas verksamhetsberättelsen innebär dock inte att Kungl. bibliote-
ket på något sätt ändrat position i sakfrågan.

Föreningen företräder det svenska historikersamfundet i förhållande till de 
nordiska historikermötena. Jonas Nordin är föreningens ordinarie represen-
tant i dessa sammanhang och Stefan Amirell är suppleant. Nästa nordiska 
historikermöte kommer att äga rum i Finland 2014 och Jonas Nordin deltar 
i förberedelserna.

Föreningen representerar också de svenska historikersamfundet i Comité In-
ternational des Sciences Historiques (CISH). Professor Gunlög Fur, Linnéuni-
versitet, är föreningens ordinarie representant och Stefan Eklöf Amirell är 
suppleant. Under det gångna verksamhetsåret har Gunlög Fur deltagit i ett 
förberedande möte inför nästa världskongress som kommer att hållas i Kina 
2015 och lyckats få två svenska förslag på sessioner accepterade. Ett av dessa 
förslag är utarbetat av Gunlög Fur med stöd från föreningens ordförande. 
Hon har föreslagit att doktorander skall bjudas in för att presentera sin 
forskning i posterform, som därefter skall kommenteras av seniora kolleger.
 Scandinavian Journal of History ägs av de historiska föreningarna i de nord-
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iska länderna men ges ut av Routledge. Tidskriften är därmed en av Svenska 
Historiska Föreningens åtaganden och aktiviteter. Som svensk redaktör 
verkar professor Maria Sjöberg, Göteborg. Hon arvoderats med royalties 
som föreningen får från Routledge. Maria Sjöberg har nyligen presenterat 
Scandinavian Journal of History i Historisk tidskskrift.

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. De svenska 
historiedagarna 2012 hölls på Åland. Tidsbrist och föreningens små resurser 
gjorde att föreningen denna gång inte var representerad på plats.

Liksom tidigare har ordförande i föreningen varit ordförande i juryn för 
Hertig Karls pris, där uppdrag som ordförande liksom i juryn är oavlönade 
hedersuppdrag. Hertig Karls pris är instiftat av Nyköpings kommun och 
Sörmlands museum och delas ut årligen. Priset tilldelades 2013 professor 
Elisabeth Mansén, idéhistoriker vid Stockholm universitet.

Historiska institutionen vid Stockholms universitet, tillsammans med Eko-
nomiskhistoriska institutionen och Institutionen för litteraturvetenskap 
och idéhistoria vid samma universitet har under verksamhetsåret aktivt 
förberett nästa svenska historikermöte, som äger rum i maj 2014. Helene 
Carlbäck har följt föreberedelserna som föreningens representant.

Den e-postlista som föreningen lanserade i början av 2012 har nu över 200 
medlemmar och använts regelbundet för att informera om seminarier, 
konferenser och lediga tjänster, precis som avsett. Ordförande och Maria 
Stanfors, som är ansvariga för listan, kan stänga av listmedlemmar och ta 
bort meddelanden. Detta har dock hittills inte behövts. 

Stockholm, 11 april 2013.

Styrelsen genom Elisabeth Elgán
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Redogörelse för Historisk tidskrift 2012

Redaktionsrådet har 17 medlemmar och hade vid 2012 års ingång följande 
sammansättning: Irene Andersson, Håkan Forsell, Björn Furuhagen, So-
fia Gustafsson, Peter Hedberg, Anne Ighe, Pia Lundqvist, Ulla Rosén, Jan 
Samuelson, Örjan Simonson, Fredrik Olsson Spjut, Anna Sténs, Yvonne 
Svanström, Patrick Svensson, David Tjeder, Martin Åberg och Joachim 
Östlund. Under året har Tobias Karlsson ersatt Patrick Svensson, Fabian 
Persson ersatt Ulla Rosén, Annika Sandén ersatt David Tjeder och Fredrik 
Thomasson ersatt Björn Furuhagen.
 Under år 2012 har redaktionsrådet har haft två sammanträden, den 25 
april och den 7 november. Redaktionsrådets viktigaste uppgifter har varit 
att tillsammans med redaktören diskutera tidskriftens utveckling, göra fort-
löpande utvärderingar av tidskriften, bidra med synpunkter i policyfrågor, 
värva prenumeranter och engagera skribenter samt att bistå med korrektur-
läsning av tidskriften. Flertalet av redaktionsrådets medlemmar har utfört 
sina uppgifter med stort engagemang.
 Tidskriften har också ett internationellt redaktionsråd (International Ad-
visory Board), som vid 2011 års ingång hade följande sammansättning: Svein 
Ivar Angell (Norge), Jonathan Friedman (Frankrike/USA), Daisuke Furuya 
(Japan), Mary Hilson (Storbritannien), Wiebke Kolbe (Tyskland/Sverige), 
Kenneth Lockridge (USA), Steve Murdoch (Storbritannien), Corinne Péne-
au (Frankrike), Gunvor Simonsen (Danmark), Raphaëlle Schott (Frankrike), 
Uffe Østergaard (Danmark) samt Ann-Catrin Östman (Finland). Under året 
har det internationella redaktionsrådet utökats med Thomas Etzemüller 
(Tyskland). Det internationella redaktionsrådets viktigaste uppgifter har va-
rit att ge synpunkter på tidskriftens innehåll och svensk historievetenskap i 
bred bemärkelse, att uppmärksamma redaktionen på nyutkommen utländsk 
litteratur och händelser i utlandet av betydelse för svensk historievetenskap 
samt att bistå redaktionen med granskning av inkomna uppsatsmanus och 
andra texter. Flera av medlemmarna i det internationella redaktionsrådet 
har engagerat sig aktivt i dessa uppgifter, framför allt per korrespondens.
 Tidskriftens recensionsråd har under året bestått av Henric Bagerius, Jen-
ny Björkman, Jonas Nordin, Klas Rönnbäck och Eva-Helen Ulvros. Recen-
sionsrådets viktigaste uppgifter har varit att tillsammans med redaktören 
och redaktionssekreteraren utarbeta riktlinjer för recensionsavdelningens 
arbete, att bistå redaktionen i samband med urval av recensionslitteratur 
samt att föreslå recensenter och författare till samlingsrecensioner. Under 
året har recensionsrådet haft två sammanträden, den 24 maj och den 11 de-
cember. Recensionsrådets medlemmar har utfört sina uppgifter med stort 
engagemang.
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 Årets temanummer (2012:3 Tema: Djur) har som gästredaktör haft fil. 
dr Bo Eriksson. Eriksson 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 sedvanligt stor flit, noggrannhet och kompetens.
 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 normalt två 
lektörer varav den ena skall vara verksam vid utländsk institution. Även 
annat material än uppsatser kan genomgå lektörsgranskning om särskilda 
behov föreligger. Spontant inkomna litteraturöversikter samt längre essäer 
av analyserande eller argumenterande karaktär lektörsgranskas från och 
med 2012 års ingång i allmänhet av minst en lektör.
 Årgången 2012 har varit på totalt 753 sidor, innehållsförteckningar oräk-
nade, jämfört med 840 sidor 2011, 836 sidor 2010 och 822 sidor 2009. Det 
minskade omfånget har varit i linje med redaktionens och styrelsens inten-
tioner.
 Årgången har innehållit tio uppsatser, varav fyra i temanumret om 
djur. Det är fyra uppsatser färre än i årgången 2011 och fem färre än i den 
föregående. Av årgångens tio uppsatsförfattare har två (20 procent) varit 
kvinnor, vilket är något mindre än i årgången 2011 då fem uppsatsförfat-
tare (28 procent) var kvinnor. Av författarna har fem varit historiker, två 
ekonomihistoriker, en arkeolog, en filmvetare/statsvetare samt en idé- och 
lärdomshistoriker. Av författarna är åtta verksamma i Sverige och två i ut-
landet (Danmark respektive Finland).
 Under rubriken ”Idé och debatt” har nio bidrag varit införda, jämfört med 
tio 2011. Årgången har innehållit fem bidrag under rubriken ”Översikter”, 
jämfört med sex 2011.
 Opponenters recensioner av avhandlingar är en viktig del av innehål-
let. Årgången har innehållit 23 stycken, vilket är i paritet med 2011. Vid en 
genomgång av föregående års avhandlingsrecensioner konstaterades att 76 
procent av avhandlingarna i historia och ekonomisk historia framlagda un-
der 2010 i slutet av 2012 hade recenserats i Historisk tidskrift. Aktualiteten på 
de under 2012 införda avhandlingsrecensionerna har i flertalet fall varit god 
eller mycket god. De recenserade avhandlingarna har lagts fram under 2008 
(1 st.), 2010 (6 st.), 2011 (13 st.) och 2012 (3 st.). 
 Rubriken ”Kortare recensioner” har samlat 62 bidrag som avhandlat 66 
arbeten. Detta är en kraftig uppgång jämfört med 2011, då 40 bidrag av-
handlade 41 arbeten. Därutöver behandlades 16 böcker utgivna under 2009 
och 2010 i en kortfattad anmälan som publicerades i häfte 4. Sammanlagt 
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behandlades alltså 82 arbeten, en fördubbling jämfört med antalet 2011. 
Uppgången är ett resultat av redaktionens arbete för att stärka tidskriftens 
recensionsavdelning. Målsättningen är att i princip all nyutkommen littera-
tur av betydelse för svensk historisk forskning skall recenseras i tidskriften.
 Under rubriken ”Meddelanden” har nio bidrag publicerats under året, 
jämfört med åtta året innan, jämte föreningsangelägenheter och förteck-
ningar över inkommen litteratur. Därutöver har också två meddelanden 
med rubriken ”Nytt om historisk forskning”, liksom under 2011, publicerats 
i häfte 1 och 3. Meddelandet, som bygger på detaljerade halvårsrapporter från 
tidskriftens lokalredaktörer vid samtliga institutioner med forskarutbild-
ning i historia eller ekonomisk historia samt Institutionen för studier av 
samhällsutveckling och kultur (ISAK) vid Linköpings universitet, innehål-
ler uppgifter om alla, eller nästintill alla, nya doktorand- och större forsk-
ningsprojekt i historia och ekonomisk historia, disputationer, framlagda 
licentiatavhandlingar, betydande personalförändringar bland lärare och 
forskare i de båda disciplinerna samt övriga nyheter av betydelse för den 
historiska forskningen i Sverige.
 Till skillnad från tidigare årgångar publicerades inte i sista häftet 2012 
någon förteckning över samtliga avhandlingar i historia och ekonomisk 
historia samt ett urval av avhandlingar från Linköpings universitet fram-
lagda under föregående år. I stället hänvisades till de återkommande med-
delandena ”Nytt om historisk forskning” i häftena 1 och 3 av varje årgång 
samt till Internetdatabasen DokHist (<http://dokhist.se/>). Avsikten med 
nyordningen är att uppgifterna om nya avhandlingar därmed skall kunna 
hållas mer aktuella.

Tendenser i utgivningen
Sammanfattningsvis har antalet uppsatser minskat, framför allt på grund 
av en medveten redaktionell strävan att minska omfånget på temanumret 
för att därmed få ned årgångens totala sidantal. Antalet essä- och debattar-
tiklar, översikter, opponentrecensioner och meddelanden har varit i stort 
sett oförändrat, medan antalet kortrecensioner och antalet recenserade eller 
anmälda arbeten har ökat kraftigt, framför allt som ett resultat av redaktio-
nens ambition att stärka tidskriftens recensionsavdelning.
 I övrigt fortskrider utgivningen som normalt, med normalt två uppsatser 
per häfte och något fler i temanumret. Publicering kan, liksom tidigare, ske 
med vederbörlig urskillning utan att orimligt långa publiceringsköer upp-
står. Manustillströmningen är fortsatt god och ökade något från 18 spontant 
inkomna manus (det vill säga utanför temanumret) 2011 till 22. Kvaliteten 
var genomgående hög och av de 22 manusen gick 19 (86 procent) till ex-
tern lektörsgranskning, jämfört med tolv (67 procent) 2011. Av det totala 
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antalet spontant inkomna manus antogs nio (41 procent) för publicering, 
jämfört med fem (28 procent) 2011. Tolv manus (55 procent) refuserades och 
ett manus fortfarande är under granskning. Därutöver inkom till 2013 års 
temanummer om metod 18 förslag (abstracts), varav tolv också inkom som 
manus. Efter sedvanlig redaktionell bedömning och extern lektörsgransk-
ning, antogs åtta för publicering, varav fyra som uppsatser och fyra som 
essäer (preliminärt).
 Av de 24 författarna till spontant inkomna manus var 18 (75 procent) 
män och sex (25 procent) kvinnor. Av de 37 anlitade externa lektörerna 
(bortsett från de som anlitades för temanumret) var 23 (62 procent) män 
och 14 (38 procent) kvinnor. Sjutton av lektörerna var verksamma i utlandet 
(Danmark, Finland, Norge och Storbritannien).
 Försöken med särskilda gästredaktörer för temanumren har slagit mycket 
väl ut och fortsätter därför tills vidare. Årgången 2014 kommer att omfatta 
ett temanummer om maritim historia, vilket kommer att redigeras av prof. 
Leos Müller, Stockholm, samt fil. dr Stefan Lundblad, Stockholm.
 Arbetet med att digitalisera tidskriftens äldre årgångar (1881–2002) har 
inletts under året. Kontakter har tagits med lämpliga företag och myndig-
hetsavdelningar som kan tillhandahålla de nödvändiga arbetsinsatserna och 
en detaljerad budget har upprättats. Arbetet för att erhålla extern finan-
siering för digitaliseringen har också initierats och kommer att fortskrida 
under 2013. 
 Tidskriftens ekonomi är i stort sett i balans. Utöver medlemsavgifter 
bekostas utgivningen av medel från Vitterhetsakademien och bidrag från 
Vetenskapsrådet. Medlemsavgiften har varit oförändrad sedan 2003, medan 
Vetenskapsrådets anslag har ökat från 350 000 kronor 2011 till 390 000 kro-
nor 2012.

Stockholm, den 10 april 2013

Stefan Amirell
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Resultaträkning kalenderåret 2012

in tä k t er

Medlemsavgifter och prenumerationer 365 778
Lösnummerförsäljning och kopiering 3 652
Annonsintäkter 15 500
Royalties 16 588
Svenska historikermötet 82 540
Övriga intäkter 25 500  
Ränta riksgälden  15 700
Summa rörelseintäkter   525 258

Vitterhetsakademiens anslag 128 217 
Vetenskapsrådets anslag 390 000 
  
Summa anslag   518 217

  
Summa intäkter och anslag   1 043 475

kostna der  

Tryckkostnader mm 209 274 1

Distributionskostnader 132 744
Löner, arvoden, resersättning, skatt, arbetsgiv.avg. 459 235
Redaktionskostnader 110 368
  
Summa kostnader Historisk tidskrift   911 621
 
SHF:s utgifter 31 920 
Svenska historikermötet 50 951 
Summa kostnader SHF   82 871

  
Summa SHF:s och Historisk tidskrifts kostnader   994 492
 
Årets resultat   + 48 982

1. Posten innehåller tryckkostnaderna endast för tre häften, eftersom tryckkostnaderna 
för fem häften betalades under 2011.
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Balansräkning 2012-12-31

til lgå nga r

Plusgiro  316 351 
Riksgälden 415 700
Svenska historikermötet       3 588
Emil Hildebrands fond  277 693 
  
  
Summa tillgångar    1 013 332
  
Eget kapital   
Eget kapital föregående år   964 350   
Resultat     48 982 
  
      
Summa eget kapital   1 013 332
  

Emil Hildebrands fond 2012

Tillgångar   Eget kapital 
Banktillgodohavande  46 794   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  112 348
Årets nedskrivning 2174  
   
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 2012-12-31 var 651 172 kr.
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Revisionsberättelse

Undertecknade revisorer har utsetts att granska styrelsens redovisning i 
Svenska Historiska Föreningen för år 2012. Vi har tagit del av föreningens 
räkenskaper och verifikat. Föreningens konton har kontrollerats och behåll-
ningen överensstämmer med balansräkningen per den 31 december 2012.

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

Stockholm och Uppsala den 8 april 2013

Eva Eggeby   Göran Salmonsson


