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PROTOKOLL
Svenska Historiska Föreningens årsmöte  
torsdagen den 26 maj 2016

Tid och plats: kl. 17.00, sammanträdesrum D 900, 
Historiska institutionen, Stockholms universitet

 §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 Marie Lennersand valdes till justerare. 

 §5 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för år 2015 delades ut och sammanfattades av 
ordföranden och godkändes av årsmötet.

 §6 Redogörelse för föreningens ekonomi
I skattmästare fil. dr Annika Åkerlunds frånvaro redogjorde ordfö-
randen för föreningens ekonomi och bokslutet för 2015 och relaterade 
handlingar delades ut.

 §7 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelse från föreningens revisorer, doc. Pär Frohnert och fil. 
dr Göran Salmonsson rörande Svenska Historiska Föreningen och Emil 
Hildebrands fond delades ut och kommenterades. I revi sions berättelsen 
föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

 §8 Redogörelse för Historisk tidskrifts verksamhet under 2015
Redaktör fil. dr Bo Eriksson redogjorde för Historisk tidskrifts verksam-
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het för år 2015. Verksamhetsberättelsen i sin helhet delades ut till de 
närvarande. 

 §9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 
Årsmötet beslutade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2015 
års förvaltning.

  §10–11 Val av ny ordförande, styrelseledamöter, valberedning och revisorer
Sammankallande i valberedningen, doc. Louise Berglund, redogjorde 
för valberedningens förslag till val av ledamöter till föreningens sty-
relse, samt revisorer och valberedning. 

Valberedningen föreslog nyval av doc. Stefan Amirell till ordförande 
för Svenska Historiska Föreningen och nyval av doc. Yvonne Svanström 
till skattmästare.

Valberedningen föreslog nyval av fil. dr Henric Bagerius och doc. Mat-
tias Tydén som ledamöter till styrelsen.

Valberedningen föreslog omval av fil. dr Göran Salmonson och doc. Pär 
Frohnert till ordinarie revisorer samt omval av fil. dr Göran Ulväng och 
fil. dr Bo Persson till revisorssuppleanter. 

Valberedningen föreslog nyval av fil. dr Brita Planck som sammankal-
lande ledamot i valberedningen.

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

Styrelseledamöter vars mandattid löper ut 2019: 
 doc. Stefan Amirell (föreningens ordförande),
 fil. dr Henric Bagerius
 doc. Yvonne Svanström (skattmästare) och
 doc. Mattias Tydén

Styrelseledamöter vars mandattid löper ut 2018: 
 fil. dr Bo Eriksson,
 doc. Solveig Jülich och
 fil. dr Brita Planck.

Styrelseledamöter vars mandattid löper ut 2017:
 fil. dr Magnus Eklund, 
 doc. Jonas Harvard,
 fil. dr Peter Lindström (föreningens vice ordförande), 
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 civ. ing., tekn. dr Per Lundin och
 prof. Maria Stanfors. 

Valberedningsledamot vars mandattid löper ut 2017:
 prof. Svante Norrhem.

Valberedningsledamöter vars mandattid löper ut 2018:
 fil. dr Brita Planck (valberedningens ordförande) och
 doc. Jonas Nordin.

Revisorer (mandattid 1 år):
 doc. Pär Frohnert (ordinarie),
 fil. dr Göran Salmonsson (ordinarie),
 fil. dr Bo Persson (suppleant) och
 fil. dr Göran Ulväng (suppleant).

 §12 Styrelsens förslag till stadgeändringar
  Årsmötet godkände styrelsens förslag till stadgeändringar. 

Andra stycket i § 3:

Historisk tidskrift tillställes utan särskild prenumerationskostnad varje 
medlem av föreningen.

ersattes av:

Historisk tidskrift är föreningens medlemstidning och tillställes utan 
särskild prenumerationskostnad varje medlem av föreningen. Fysisk el-
ler juridisk person som inte är medlem i föreningen har möjlighet att 
prenumerera på Historisk tidskrift.

Hela stycket i § 8:

Föreningen ledes av en styrelse bestående av tolv personer: ordföran-
de, sekreterare, skattmästare och ytterligare nio ledamöter. Styrelsens 
leda möter väljes av årsmötet för en period av tre år på så sätt, att fyra 
ledamöter väljes vid varje årsmöte. Till ledamot av styrelsen kan en 
person väljas och omväljas för högst två mandatperioder i följd; denna 
begränsning gäller dock ej vid val av skattmästare. Val och omval av 
ordförande kan ske utan hänsyn till under hur lång tid vederbörande 
vid valtillfället kan ha varit annan ledamot av styrelsen. Styrelsen utser 
inom sig vice ordförande.
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ersattes av:

Föreningen leds av en styrelse bestående av minst tolv och som mest 
femton personer. Styrelseledamöterna måste vara medlemmar i för-
eningen. Styrelsens ledamöter väljs av årsmötet för en period om tre 
år, på så sätt att hela styrelsen inte byts ut samtidigt. Till ledamot av 
styrelsen kan en person väljas och omväljas högst tre perioder i följd; 
denna begränsning gäller dock ej vid val av skattmästare. Årsmötet 
väljer ordförande och skattmästare. Val och omval av ordförande kan 
ske utan hänsyn till under hur lång tid vederbörande vid valtillfället 
kan ha varit annan ledamot av styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice 
ordförande och sekreterare. Styrelsen utser föreningens representanter 
i CISH och i andra kommittéer. Styrelsen kan välja att adjungera lämp-
liga personer till styrelsen. Redaktören för Historisk tidskrift är per au-
tomatik adjungerad i styrelsen. Alla styrelseledamöter ska delta aktivt 
i föreningens arbete.

Hela stycket i § 10:

Ordföranden åligger att leda förhandlingarna vid föreningsmöte samt 
att sammankalla styrelsen och leda dess förhandlingar.

ersattes av:

Ordföranden åligger att leda förhandlingarna vid föreningsmöte samt 
att sammankalla styrelsen, leda dess förhandlingar och se till att beslut 
verkställs. Ordförande har också arbetsgivaransvar för de personer som 
anställs av föreningen.

 §13 Ordföranden Elisabeth Elgán tackade styrelsemedlemmar, revisorer 
och valberedning samt redaktionssekreterare Nils Fabiansson och re-
daktör Bo Eriksson. Ordförande tackade även de medlemmar som tagit 
sig tid att komma på årsmötet. Vice ordförande tackade avgående ord-
förande Elisabeth Elgán för ett fint och kreativt arbete.

 §14 Årsmötets avslutades

Vid protokollet:
Bo Eriksson

Justeras:
Stefan Amirell    Marie Lennersand
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Verksamhetsberättelse  
Svenska Historiska Föreningen 2015

Denna verksamhetsberättelse sträcker sig över perioden från årsmötet 2015 
till årsmötet 2016. 

Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av: 
Elisabeth Elgán, professor, Stockholms universitet, ordförande. 
Peter Lindström, docent, Umeå universitet, vice ordförande. 
Annika Åkerblom, fil. dr, Musikhögskolan, skattmästare. 
Bo Eriksson, fil. dr, Stockholms universitet, redaktör för Historisk tidskrift, 

sekreterare. 

Övriga ledamöter: 
Stefan Amirell, docent, Lunds universitet. 
Louise Berglund, docent, Örebro universitet. 
Magnus Eklund, fil. dr, Uppsala universitet. 
Jonas Harvard, docent, Mittuniversitetet. 
Solveig Jülich, professor, Uppsala universitet. 
Per Lundin, docent, Chalmers tekniska högskola. 
Brita Planck, fil. dr, Jönköping University. 
Maria Stanfors, professor, Lunds universitet. 
Följande personer har varit adjungerade till styrelsen: 
Jonas Nordin, docent, Kungl. biblioteket. 
Thomas Småberg, biträdande professor, Malmö högskola. 

Styrelsens arbete är ideellt och ingen av ledamöterna har fått något arvode. 
Styrelsen har sedan förra årsmötet sammanträtt två gånger: Den 18 novem-
ber 2015 och den 26 maj 2016. Styrelsen träffades också 17–18 november för 
ett längre arbetsmöte, i samband med ett av styrelsesammanträdena. Där-
emellan har vissa frågor avhandlats och beslutats per e-post. Styrelsearbetet 
har präglats av att det har varit svårt att hitta mötestider som passar de flesta, 
samt av att fler ledamöter i sista stund blivit förhindrade att delta och att sty-
relsen därmed, liksom föregående år, inte alltid har varit beslutsfähig. Denna 
utveckling kan bero på att det är mycket svårt för lektorer och professorer 
i dagens Sverige att göra sig fria för att delta i sammanträden som hålls på 
arbetstid. Detta gäller i ännu större grad de som inte har oreglerad arbetstid 
utan måsta vara på sin arbetsplats på kontorstid. Styrelsen har diskuterat 
olika lösningar på problemet såsom telefonmöten, Skype-möten eller mö-
ten på helgdagar eller kvällar. Majoriteten av de tillresta ledamöterna har 
dock understrukit att det just är de fysiska mötena, där information rörande 
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historisk forskning och historieforskningens villkor kan utväxlas, som gör 
styrelsearbetet intressant. 

Styrelsen har under det gångna året fortsatt det sedan tidigare påbörjade 
arbetet med att göra föreningens olika aktiviteter mer synliga och mer rele-
vanta för medlemmarna. Detta har utmynnat i en mycket uppskattad session 
vid senaste världshistorikerkongressen som rapporterats utförligt i Historisk 
tidskrift (136:1, 2016). Det har också lett till ett förnyat nordiskt samarbete 
där föreningen numera ingår i en kommitté som har som syfte att dels öppna 
upp världshistorikerkongresserna för fler sessioner om nordisk historia, dels 
säkra förekomsten av nordiska historiekonferenser. Vid den senaste gene-
ralförsamlingens för Comité international des sciences historiques (CISH) 
sammanträde i augusti 2015 upptogs den av kommittén startade samman-
slutningen Nordic History Studies Association som anknuten organisation 
till CISH, vilket innebär att man vid kommande världshistorikerkongresser 
kommer att ha möjlighet att arrangera egna programpunkter och under-
konferenser. Inom styrelsen har en arbetsgrupp också arbetat med frågan 
om digitala tjänster för våra medlemmar. Resultatet av denna arbetsgrupps 
överväganden blir en fråga för kommande års verksamhet. Satsningen på 
att förnya och förbättra ovanstående aktiviteter ska ses som ett led i fören-
ingens strategi att stärka Svenska Historiska Föreningen i förhoppningen 
om att föreningen ska kunna fortsätta även om stödet från Vetenskapsrådet 
till Historisk tidskrift eller stödet från Kungl. Vitterhetsakademien skulle 
försvinna. 

Styrelsen har haft en intern arbetsgrupp för medlemsrekrytering. Här, 
liksom i fallet med arbetsgruppen för digitala tjänster, återstår det mer 
arbete innan en långsiktig och rimlig strategi för hur fler historiker vid 
landets universitet och högskolor ska bli medlemmar i Svenska Historiska 
Föreningen är på plats. Detsamma gäller frågan om vår samverkan med de 
historiska och ekonomisk-historiska institutionerna på lärosätena i Sverige. 
Många institutioner ger i dag resebidrag för att representanter för institutio-
nerna ska kunna delta i utformandet och utvecklingen av främst Historisk 
tidskrift, en form av samverkan som föreningen skulle vilja vidareutveckla. 

För att stärka kännedomen om Svenska Historiska Föreningen utanför 
universitetsvärlden och för att uppfylla föreningens målsättning att sprida 
intresset för historia har styrelsen diskuterat olika möjligheter till samar-
bete med andra föreningar som delar föreningens målsättning. Styrelsen har 
bland annat diskuterat ett ökat engagemang i De svenska historiedagarna 
och en intern arbetsgrupp har lämnat flera andra förslag som styrelsen be-
höver diskutera ytterligare. 

Det intensifierade arbetet i styrelsen kombinerat med önskan att vinna 
stöd och legitimitet för Svenska Historiska Föreningen i kretsar utanför 
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högskolesektorn, har lett till att styrelsen tagit fram ett förslag till ändringar 
i föreningens stadgar till årsmötet 2016. Förslaget innebär att antalet sty-
relseledamöter kan utökas och att styrelsen inom sig utser en sekreterare. 
Därmed bryts den tidigare traditionen då redaktören för Historisk tidskrift 
tillika skulle vara sekreterare i föreningen, något som har varit betungande 
för redaktören. De flesta sekreteraruppgifter som definieras i stadgarna 
har därför utförts av den av föreningen anställde redaktionssekreteraren. 
Förslaget till ändringar i stadgarna öppnar också för möjligheten att styrel-
seledamöter kan vara engagerade i styrelsen under en längre period än de 
nuvarande sex åren. Styrelsen har gjort bedömningen att en ideell förening 
inte kan kosta på sig att göra sig av med engagerade styrelseledamöter. 

Det av styrelsen tidigare påbörjade förändringsarbetet har också gällt 
föreningens arbetsgivaransvar samt förvaltningen av medlemmarnas av-
gifter och övriga inkomster. Styrelsen har följaktligen antagit riktlinjer för 
styrelsens resor och representation som understryker vikten av att hantera 
föreningens tillgångar på ett sparsamt sätt, med respekt för att styrelseleda-
möterna behöver kunna resa till styrelsens möten på ett enkelt och effektivt 
sätt. Riktlinjer har också antagits vad gäller attesteringen av räkningar där 
föreningen nu följer det som är brukligt inom andra organisationer, det vill 
säga att de ytterst ansvariga i princip alltid ska attestera räkningar och utlägg 
från styrelseledamöter och föreningens anställda, det vill säga redaktör och 
redaktionssekreterare. 

Sedan 2015 ställer styrelsen upp en årlig budget för Svenska Historiska 
Föreningen. Tidigare var det enbart Historisk tidskrift som hade en budget. 
De sammanlagda årliga kostnaderna för Historisk tidskrift har under 2015 
uppgått till ca 900 000 kr. Vetenskapsrådets bidrag till tidskriften har för 
2015 uppgått till 330 000 kr. Övriga kostnader har täckts av Svenska His-
toriska Föreningen, dels genom ett bidrag till tidskriftens budget och dels 
genom att föreningen betalat lönerna för redaktören och redaktionssekrete-
raren. Övriga utgiftsposter i föreningens budget är medlemskapet i Comité 
international des sciences historiques, deltagande i CISH:s och den nordiska 
kommitténs möten samt styrelsens möten och resor till mötena. För sin 
verksamhet, inte minst utgivandet av Historisk tidskrift, har föreningen fått 
132 186 kr från Kungl. Vitterhetsakademien. Bo Eriksson ersatte i februari 
2015 Stefan Amirell som redaktör för Historisk tidskrift. Tillsättningen hade 
föregåtts av en noggrann urvalsprocess där alla de fyra sökande granska-
des och rangordnades. Redaktören är anställd av föreningen på 20 %. Nils 
Fabiansson har varit anställd som redaktionssekreterare på 75 % av heltid. 
Föreningen har för egen, men inte minst för Historisk tidskrifts, räkning 
hyrt ett kontorsrum i anslutning till Ekonomisk-historiska institutionen på 
Stockholms universitet, Södra husen, Hus A, plan 9. Maria Sjöberg har på 
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Svenska Historiska Föreningens uppdrag varit svensk redaktör för Scandina-
vian Journal of History. Som ersättning för detta arbete har hon erhållit de 
royalties som föreningen får från tidskriftens förvaltare, förlaget Taylor and 
Francis. Jonas Nordin har ansvarat för föreningens nordiska kontakter och 
Stefan Amirell och Peter Lindström har varit föreningens representanter i 
CISH. 

Liksom tidigare år har ordföranden i Svenska Historiska Föreningen 
också varit ordförande i juryn för det pris som tidigare hette Hertig Karls 
pris men som 2015 bytte namn till Stora historikerpriset. Priset som är på 
50 000 kr är instiftat av Sörmlands läns landsting, via Sörmlands museum, 
och Nyköpings kommun. Det är på uppdrag av dessa myndigheter som för-
eningens ordförande också är ordförande i prisjuryn. 

Svenska Historiska Föreningen hade i maj månad 2016, 851 medlemmar. Av 
dessa var 111 studerande.

Elisabeth Elgán
Ordförande Svenska Historiska Föreningen
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Redogörelse för Historisk tidskrift 2015

Redaktionsrådet hade vid 2015 års ingång följande sammansättning: Irene 
Andersson, Johanna Andersson Raeder, Jimmy Engren, Anders Forsell, Ann 
Ighe, Wojtek Jezierski, Tobias Karlsson, Fabian Persson, Jan Samuelson, 
Annika Sandén, Fredrik Olsson Spjut, Kekke Stadin, Anna Sténs, Fredrik 
Thomasson, Peter Ullgren, Marie Ulväng och Joachim Östlund. Under året 
har Fredrik Charpentier Ljungqvist ersatt Annika Sandén, och Cecilia Ax-
elsson Yngvéus har ersatt Irene Andersson. Under 2015 har redaktionsrådet 
utökats med en representant från Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier vid Uppsala universitet, Anne Berg, och består nu av 18 
medlemmar.
 Under år 2015 har redaktionsrådet har haft två sammanträden, den 28 maj 
och den 5 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 med korrekturläsning 
av tidskriften. Redaktionsrådets medlemmar har utfört sina uppgifter med 
stort engagemang.
 Tidskriften har också ett internationellt redaktionsråd (International 
Advisory Board), som vid 2015 års ingång hade följande sammansättning: 
Svein Ivar Angell (Norge), Thomas Etzemüller (Tyskland), Jonathan Fried-
man (Frankrike/USA), Daisuke Furuya (Japan), Mary Hilson (Storbritan-
nien), Wiebke Kolbe (Tyskland/Sverige), Kenneth Lockridge (USA), Steve 
Murdoch (Storbritannien), Corinne Péneau (Frankrike), Gunvor Simonsen 
(Danmark), Raphaëlle Schott (Frankrike), Uffe Østergaard (Danmark) samt 
Ann-Catrin Östman (Finland). Det internationella redaktionsrådets vik-
tigaste uppgifter har varit att ge synpunkter på tidskriftens innehåll och 
svensk historievetenskap i bred bemärkelse, att uppmärksamma redaktio-
nen på nyutkommen utländsk litteratur och händelser i utlandet av bety-
delse för svensk historievetenskap samt att bistå redaktionen med gransk-
ning 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 Bage-
rius, Jenny Björkman, Sofia Holmlund, Jonas Nordin och Klas Rönnbäck. 
Recensionsrådets viktigaste uppgifter har varit att tillsammans med 
redaktören och redaktionssekreteraren utarbeta riktlinjer för recensions-
avdelningens arbete, att bistå redaktionen i samband med urval av recen-
sionslitteratur samt att föreslå recensenter och författare till samlings-
recensioner. Under året har recensionsrådet haft ett sammanträde, den 4 
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februari. Recensionsrådets medlemmar har utfört sina uppgifter med stort  
engagemang.
 Årets temanummer (2015:3 Tema: Pengar) har som gästredaktör haft 
doc. Anders Ögren. Gästredaktören har med mycket stort engagemang och 
skickligt handlag genomfört planeringen av och arbetet med temanumret.
 Redaktör och ansvarig utgivare har under året varit Bo Eriksson. Redak-
tionssekreterare Nils Fabiansson har under hela året utfört sitt arbete med 
sedvanligt stort engagemang och smittande entusiasm.
 Lektörsgranskning av insända uppsatsmanus har, som tidigare, skett 
enligt förfarandet 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 i allmänhet av minst en lek-
tör. Sedan ingången av 2013 anges i förekommande fall i anslutning till första 
sidans fotnoter om uppsatser och andra texter har lektörsgranskats av en, två 
eller flera lektörer.

Årgången 2015
Årgången 2015 har varit på totalt 744 sidor, innehållsförteckningar oräknade, 
jämfört med 793 sidor 2014, 771 sidor 2013 och 753 sidor 2012. 
 Årgången har innehållit tolv uppsatser, varav fyra i temanumret om 
pengar. Det är två uppsatser färre än i årgången 2014 och en fler än i den 
föregående. Av årgångens 15 uppsatsförfattare har fem (33 procent) varit 
kvinnor, vilket är en högre andel än i årgången 2014 då 26 procent var kvin-
nor. Av författarna har sju varit historiker, fyra ekonomihistoriker, en agrar-
historiker, en språkvetare (tyska), en skandinavist och en företagsekonom. 
Av författarna är fjorton verksamma i Sverige och en i Estland.
 Under rubriken ”Idé och debatt” har sex bidrag varit införda, vilket är två 
färre än 2014. Årgången har innehållit två bidrag under rubriken ”Översik-
ter”, jämfört med tre 2014.
 Opponenters recensioner av avhandlingar är en viktig del av innehållet. 
Årgången har innehållit elva stycken, vilket är tre färre än föregående år. 
Aktualiteten på de under 2015 införda avhandlingsrecensionerna har i samt-
liga fall varit god eller mycket god. De recenserade avhandlingarna har lagts 
fram under 2012 (en st.), 2013 (två st.), 2014 (sex st.) och 2015 (två st.). 
 Rubriken ”Kortare recensioner” har samlat 57 bidrag som avhandlat 58 
arbeten. Detta innebär en något högre täckningsgrad av nyutkommen litte-
ratur än 2014, då 53 bidrag avhandlade 54 arbeten. Redaktionen fortsätter sitt 
arbete för att stärka tidskriftens recensionsavdelning, med målsättningen 
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att i princip all nyutkommen litteratur av betydelse för svensk historisk 
forskning skall recenseras i tidskriften. 
 Under rubriken ”Anmälan” samlas ett urval av böcker rörande svensk och 
nordisk historia utgivna 2012 och 2013. Sammanlagt anmäldes 16 monogra-
fier och populärvetenskapliga verk, åtta antologier och 16 arkivöversikter, 
källpublikationer och handböcker. Det rör sig om böcker som redaktionen, 
med beaktande av recensionsrådets synpunkter, har bedömt som viktiga att 
uppmärksamma i Historisk tidskrift, men som av en eller annan anledning 
inte har recenserats eller kommer recenseras i tidskriften.
 Under rubriken ”Meddelanden” har tio bidrag publicerats under året, 
vilket är fler än året innan då fem bidrag publicerades, jämte föreningsan-
gelägenheter och förteckningar över inkommen litteratur. Därutöver har 
också två meddelanden med rubriken ”Nytt om historisk forskning”, liksom 
under 2014 och 2013, publicerats i häfte 1 och 3. Meddelandet, som bygger 
på detaljerade halvårsrapporter från tidskriftens lokalredaktörer vid samt-
liga institutioner med forskarutbildning i historia eller ekonomisk historia 
samt Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) vid 
Linköpings universitet, innehåller uppgifter om alla, eller nästintill alla, nya 
doktorand- och större forskningsprojekt i historia och ekonomisk historia, 
disputationer, framlagda licentiatavhandlingar, betydande personalföränd-
ringar bland lärare och forskare i de båda disciplinerna samt övriga nyheter 
av betydelse för den historiska forskningen i Sverige.

Tendenser i utgivningen
Sammanfattningsvis har antalet uppsatser minskat något, medan antalet 
översikter, avhandlingsrecensioner och essä- och debattartiklar minskat 
något respektive varit i paritet med föregående års. Antalet meddelanden 
och kortrecensioner har däremot ökat.
 I övrigt fortskrider utgivningen som normalt, med normalt två–tre upp-
satser per häfte och något fler i temanumret. Publicering kan, liksom tidiga-
re, ske med vederbörlig urskillning utan att orimligt långa publiceringsköer 
uppstår. Manustillströmningen är fortsatt god och 19 manus inkom under 
året spontant (det vill säga utanför temanumret), även om det är något färre 
än 2014 då 24 manus inkom. Kvaliteten var genomgående hög och av de 19 
manus gick 17 (89 procent) till extern lektörsgranskning, jämförd med 88 
procent 2014. Av det totala antalet spontant inkomna manus antogs åtta (42 
procent) för publicering, jämfört med åtta (33 procent) 2014. Elva manus (58 
procent) refuserades. Efter sedvanlig redaktionell bedömning och extern 
lektörsgranskning av manus inkomna till temanumret (om pengar), antogs 
fyra för publicering.
 Av de 22 författarna till spontant inkomna manus var 20 (91 procent) män 
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och två (9 procent) kvinnor, att jämföra med föregående år då motsvarande 
förhållanden var 18 (69 procent) män och åtta (31 procent) kvinnor. 2015 
års siffror är i paritet med tidigare år, då 80–90 procent av författarna till 
spontant inkomna manus har varit män Av de 34 anlitade externa lektörerna 
(exklusive de som anlitades för temanumret) var 20 (59 procent) män och 
14 (41 procent) kvinnor. Av de 34 anlitade externa lektörerna var hälften 
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 2016 kommer att omfatta 
ett temanummer om historiker i försoning, vilket kommer att redigeras av 
fil. dr David Sjögren, Uppsala.
 Tidskriftens ekonomi är i obalans men underskottet för 2015 är något 
mindre jämfört med föregående år. Utöver medlemsavgifter bekostas utgiv-
ningen av medel från Vitterhetsakademien och bidrag från Vetenskapsrådet. 
Medlemsavgiften har varit oförändrad sedan 2003, medan Vetenskapsrådets 
anslag har minskats från 357 000 kr 2014 till 330 000 kr för 2015.
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Resultaträkning kalenderåret 2015 

in tä k t er

Medlemsavgifter och prenumerationer 417 095
Lösnummerförsäljning och kopiering 662
Annonsintäkter 5 000 
Royalties 23 635
Svenska historikermötet 35 000
Övriga intäkter 1 500 
Ränta riksgälden 20
Summa rörelseintäkter   482 912

Vitterhetsakademiens anslag 132 186 
Vetenskapsrådets anslag 330 000 

Summa anslag   462 186

Summa intäkter och anslag   945 098

  
kostna der

Tryckkostnader mm 226 963
Distributionskostnader 130 307 
Löner, arvoden, resersättning, skatt, 
 arbetsgivaravg. 459 432 
Redaktionskostnader 95 450 
  
Summa kostnader Historisk tidskrift   912 152

SHF:s utgifter 77 047 
Svenska historikermötet 0

Summa kostnader SHF  77 047

Summa SHF:s och Historisk tidskrifts kostnader  989 199

Föreningen för vetenskaplig publicering 37 7501

Summa   1 026 949

Årets resultat    −81 851

1.  Avser medel från RJ som förvaltats av SHF.
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Balansräkning 2015-12-31

til lgå nga r

Plusgiro    433 105 
Riksgälden 0
Svenska historikermötet    –34 912
Emil Hildebrands fond  277 693 

Summa tillgångar   675 886

eget k a pita l 

Eget kapital föregående år  757 737   
Resultat -81 851
 
Summa eget kapital    675 886
  

Emil Hildebrands fond 2015

til lgå nga r   eget k a pita l 

Banktillgodohavande  47 163  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  114 782
Årets nedskrivning 0  
   
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 2015-12-31 var  970 543 kr.
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Revisionsberättelse

Undertecknade revisorer har utsetts att granska styrelsens redovisning i 
Svenska Historiska Föreningen för år 2015. Vi har tagit del av föreningens 
räkenskaper och verifikat. Föreningens konton har kontrollerats och behåll-
ningen överensstämmer med balansräkningen per den 31 december 2015.

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

Stockholm och Uppsala den 20 och 23 maj 2016

Pär Frohnert  Göran Salmonsson


