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1. Godkjenning av innkalling. 
 Innkallingen ble godkjent. 
 
2. Valg av ordstyrer og referent. 
 Knut Ove Eliassen ble valgt til ordstyrer og Rolv Nøtvik Jakobsen til referent. 
 
3. Orienteringssaker fra styret. 

Styrets leder informerte om planene for et nordisk tidsskrift. Selskapene for 1700-
tallsstudier i Finland og Sverige har sammen gitt ut første nummer av 
Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteen Century Studies. Hovedredaktør for 
2010 er David Dunér, Lund, finsk redaktør er Pasi Ihalainen, Jyväskylä. 
Recensjonsredaktør er Kristiina Savin, Lund og Henrika Tandefelt, Helsingfors. 
Tidsskriftet har invitert det danske og det norske selskapet som samarbeidspartnere. 
Forslaget innebærer at de respektive selskapene stiller med en redaktør og en 
recensjonsredaktør. Styret vil arbeide videre med saken.  
 
Vedtak: Generalforsamlingen bifalt ideen med å arbeide videre med utviklingen av et 
slikt samarbeid. 

 
4. Styrets beretning.  

Styrets sekretær, Ida Bull, informerte muntlig om styrets arbeid. Hovedparten av 
arbeidet har bestått i planlegging av konferansen. Det ble søkt NFU-H om midler til å 
arrangere forskerutdanningskurs. Det ble bevilget kr. 50.000 til dette.  
Forskerutdanningskurset ble avholdt 18. november, i forkant av konferansen og ledet 
av professor emeritus Peter Burke, Cambridge og dosent Charlotte Klonk, Humboldt-
universitetet. Forskerutdanningskurset hadde ti deltakere. Tallet på deltakere på selve 
konferansen var 60. Gruppa av deltakere representerer ulike fagmiljø og framviser god 
spredning på forskjellige fag. 
Selskapets bulletin, redigert av Øyvind Gjems Fjeldbu, har i perioden utkommet med 
to nummer: Nummer 10 var en oppsummering av forrige konferanse, i nummer 11 var 
presentasjonen av 2009-konferansen et viktig tema. Styret vil takke redaktøren for 
godt arbeid. Det nordiske tidsskriftet har også vært diskutert i styret i perioden. Styret 
har hatt kontakt med den internasjonale organisasjonen for å få oppdatert deres 
medlemsliste 

 
5. Selskapets økonomiske situasjon. 

I kassererens fravær informerte styreleder muntlig om økonomien til Selskapet. Vanlig 
prosedyre er at regnskapet for konferansene blir sluttført og revidert ved utgangen av 
året. Styret blir derfor sittende ut året. Styret bør diskutere om en skal øke 
medlemsavgiften. Den er pr. dato 250 kr. for to år. En økning av medlemsavgiften 
kunne være med på å finansiere abonnement på det nye nordiske selskapet. Johan Stén 
fra det finske Selskapet fortalte at planene var å la medlemskapet koste 10 Euro pr. år 
og 20 Euro dersom en abonnerte på tidsskriftet.  
Selskapet har en kassabeholdning på rundt 50 000 kr. Det er en god sikkerhet, men det 
er ikke noe strategisk mål at denne beholdningen skal øke. I samtalen etter 



innledningen var flere innlegg positive til å gjøre medlemsavgiften årlig og de aller 
fleste innså behovet for en økning. Det ble også sagt at styret bør kunne vurdere å 
bruke noe av kapitalen til lønn eller godtgjøring for nødvendige enkelttjenester.  
 
Vedtak: Generalforsamlingen gir det nye styret bemyndigelse til å øke 
medlemsavgiftet på det viset det finner mest tjenlig.  

 
6. Godkjenning av foreløpig regnskap. 
 Generalforsamlingen tok styrelederens muntlige informasjon til etterretning. 
 
7. Forslag om endring av selskapets statutter, ved leder. Se vedlegg. 

 
Vedtak: Det utsendte forslaget til vedtektsendringer ble vedtatt. 

 
8. Valg av styre for perioden 2009–2011 
Valgkomiteens forslag til nytt styre var:  

Marie-Theres Federhofer, tysk, Universitetet i Tromsø (leder) 
Randi Davenport, spansk, Universitetet i Tromsø 
Per Pippin Aspaas, historie, Universitetet i Tromsø 
Michael Schmidt, tysk, Universitetet i Tromsø 
Brita S. Brenna, IKOS, Universitetet i Oslo 

 
Vararepresentanter: 
Stian Bones, historie, Universitetet i Tromsø 
Paul Wåhlberg, musikk, Universitetet i Tromsø 
 
Det nye styret fikk bemyndigelse til selv å fordele de forskjellige styrevervene dog 
med unntak av leder (Federhofer). 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

9. Valg av to revisorer. 
 Styret foreslo Torhild Steinfeld og Gerd Mordt som revisorer. 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
10. Valg av valgkomité. 
 Styrets forslag til ny valgkomité var: 

Leder:  Ellen Krefting, Idéhistorie, Universitetet i Oslo 
Medlem: Aslaug Nyrnes, Norsk, Høgskolen i Bergen 
Medlem: Erling Sandmo, Historie, Universitetet i Oslo 

 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
 
 
11. Orientering om selskapets neste konferanse. 
Valg av tematikk og ressursforelesere er det påtroppende styrets ansvar, men 
styremedlemmene er åpne for alle gode forslag. Når det gjaldt tidspunkt, var det et uttrykt 
ønske i forsamlingen at konferansen ble avholdt på høsten 2011, helst i oktober eller 



november. Det ble også informert om at det har vært på tale å arrangere en nordisk 
konferanse. Dette er en sak det nye styret bør se på. 
 
12) Styrets leder takket alle medlemmene i det avtroppende styret varmt for godt samarbeid. 
De tilstedeværende ble også takket for oppmøtet. 
 
 Referent: Rolv Nøtvik Jakobsen 


