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1. Sekreterare: Tobias Willstedt 
Mötesunderlättare: Martin Persson 

2. Föregående protokoll 
Vi går igenom föregående protokoll 

3. bis 4/2020 inklusive diskussion om ansvarsfördelning 

Genomgång av material. 

Ansvarsuppdelning: 
Martin kan göra layoutskiss, men avsäger sig i så fall all korr. Resten 
av gruppen kliver in och tar ett större ansvar för korr, ingresser, kontakt 
med författare, bilder med mera. Martin har fortsatt kontakten med 
Linus. 

4. Enkäterna 
Det var kul att läsa enkätsvaren och vi lyfter många synpunkter och aspekter 
som är värda att diskutera. Tobias kan göra en aggregerad version som 
diskussionsunderlag till styrelsen. 

5. Årsmöte 2021 
Kallelse behöver gå ut i 4/2020. Under rådande omständigheter beslutar 
styrelsen att mötet måste hållas digitalt. Diskussion kring aktuellt ämne på 
mötet som programpunkt - vi återkommer och definierar tydligare vad 
diskussionen handlar om. Årsmöte 27 mars 1300-1530. 

6. Offert tryckeri 
Vi prioriterar ner att göra om utseendet eftersom Martin och Linus inte har tid. 
Styrelsen ger Christian i uppdrag att ta in offerter från tryckerier med underlag 
från redaktionen. Martin tar upp frågan med Christian.  

7. Ebsco 
Styrelsen anser att det blir mer jobb än vad det är värt för tidskriften i 
slutändan. Tobias svarar Ebsco nekande. 



8. Övriga punkter 
Rapport från Christian:  
 

Har kommit in några ströprenumerationer sedan senaste numret, ca 3 stycken, men 
även någon uppsägning. 

Ekonomin. Just nu 119 000 kr på konton. Ligger inom planerade förlusten. Mycket 
avhänger på hur mycket medlemsförnyelser vi får vid årsskiftet och av 
institutionerna. 

Besked från Kulturrådet kommer i december. 

Angående offerter är det viktigt vi får med hela kedjan. Dvs pris inkl utskicket av 
enstaka nummer, dels överupplagan som idag går via DHL. 

9. Nästa möte: onsdag 9 december klockan 19.00 

Vid tangentbordet Tobias Willstedt 

 
 

 

 

 


