
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING   
Norsk selskap for 1700-tallsstudier 
 
Tid/sted: Søndag 30. oktober 2011, Skansen i Tromsø 
Fremmøtte: 15 
Spesielt invitert: Søren Peter Hansen, leder av Dansk Selskab for 1700-talsstudier 
  
Sak 1. Godkjenning av innkalling 
Innkallingen ble godkjent uten bemerkninger. 
 
Sak 2. Valg av ordstyrer og referent 
Marie-Theres Federhofer (MTF) ble valgt til ordstyrer og Per Pippin Aspaas (PPA) 
referent. 
 
Sak 3. Styrets beretning 
Styrets beretning ble lest opp og godkjent. 
Flere kommenterte NFU-Hs regler om støtte til PhD-kurs. Generalforsamlingen 
var utilfreds med NFU-Hs regel om at kun kurs med ti eller flere deltakere får 
støtte. Denne regelen anses for å være for rigid og ovenikjøpet ødeleggende for 
faglig kvalitet. Brede og vidtfavnende kurs er ofte mindre givende for deltakerne 
enn smale og spissede kurs. 
–MTF, Brita Brenna og Knut Ove Eliassen vil viderebringe dette synspunktet til 
rette instanser. 
   
4. Selskapets økonomiske situasjon  
MTF orienterte om en god økonomisk situasjon. 
 
5. Godkjenning av foreløpig regnskap 
Regnskapet ble godkjent. 
 
6. Valg av to revisorer 
Tross iherdige forsøk har ikke leder og nestleder klart å finne revisorer. Vedtak: 
Det sittende styre får fullmakt til å finne to revisorer som skal ha utført revideringen innen 
utgangen av året. 
 
7. Valg av nytt styre for perioden 2012-2013 
Valgkomiteens forslag til vedtak: 
Jørgen Langdalen, leder 
Tone Brekke 
Anne Eriksen 
Øystein Lydik Idsø Viken 
Anne Beate Maurseth 
Per Pippin Aspaas 
Styret konstituerer seg selv med unntak av Langdalen (leder) 



Forslaget ble vedtatt og nytt styre valgt ved akklamasjon. 
 
8. Valg av valgkomité 
Styrets forslag til vedtak: 
Gina Dahl, leder 
Brita Brenna 
Jørgen Sejersted 
Forslaget ble vedtatt. 
Generalforsamlingen ga følgende råd til valgkomiteen: 
–Konferansen i 2015 skal etter roteringsordningen arrangeres av et styre med 
tyngdepunkt ved Universitetet i Bergen. 
–Hva angår “kontinuitetsmedlem” i styret, bør valgkomiteen skjele framover i tid så 
vel som bakover, f.eks. ved at ett av medlemmene i styret for perioden 2014-2015 
representerer institusjonen som skal arrangere konferansen i 2017 mens et annet 
blir med videre fra styreperioden 2012-2013. 
–Det er ønskelig at konferansen i 2017, og tyngdepunktet for styret i perioden 
2016-2017, legges utenom de fire universitetsbyene Trondheim, Tromsø, Oslo og 
Bergen. 
–Valgkomiteen bes også om å foreslå to revisorer for perioden 2014-2015.  
 
9. Orientering om årboken Sjuttonhundratal 
PPA ga en kort orientering. Sjuttonhundratal utgis av det svenske Sällskapet för 
1700-talsstudier i samarbeid med søsterselskapene i Finland og Norge. Årboken har 
i 2011 opprettet en redaksjonskomité med medlemmer også utenom disse landene 
og målet er å få flere nordiske selskap involvert også som utgivere. 
PPA og Gerd Karin Omdal er begge interessert i å fortsette som norske redaktører 
i 2012. 
Generalforsamlingen uttrykte tilfredshet med tidsskriftets kvalitet og profil og 
takket redaktørene for innsatsen. Med tanke på videre spredning og profilering av 
årboken, anmodet generalforsamlingen om følgende: 
–Ordningen med distribusjon av den trykte versjonen til alle medlemmer er 
utmerket. Men årboken bør snarest mulig også legges ut i fulltekst på nett, helst i en 
såkalt “open access”-løsning. PPA vil ta dette opp med det svenske selskapet og 
årbokens hovedredaktør David Dunér. 
 
10. Forslag om nordisk konferanse i 2013 
Søren Peter Hansen fra det danske selskapet orienterte om det danske selskapets 
initiativ og presenterte sine tanker om profilen for en slik konferanse. PPA 
supplerte med tilbakemeldinger fra kolleger i det svenske og finske selskapet. 
Jørgen Langdalen stilte seg svært positiv til forslaget. 
Vedtak: Generalforsamlingen anmoder det nye styret om at konferansen i 2013 arrangeres i eller 
nær Oslo og gjøres til en skandinavisk/nordisk konferanse. 


