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Verksamhetsberättelse för år 2010
Allmänt
Föreningens syfte är att främja finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifters
synlighet och agera som ett samarbetsforum mellan finlandssvenska kultur-, opinions- och
vetenskapstidskrifter för att bevaka deras intressen, stärka deras ställning och främja deras
kvalitet.
Styrelsen har under år 2010 sammanträtt fyra gånger och behandlat 44 ärenden. Den bestod efter
årsmötet 23.4.2010 i Vasa av (personlig suppleant inom parentes):
Ari Sundberg, ordförande

Horisont

Josefin Almer, vice ordförande

(Sandra Petas)

Astra Nova

Barbro Nordling

(Erik Hallstensson)

Ikaros

Yasmin Nyqvist, sekreterare

(Jessica Parland-von Essen)

Nya Argus

Christian Lång fungerade som verksamhetsledare, sekreterare och kassör utanför styrelsen. Tage
Vest var föreningens revisor och Johan-Erik Fant revisorssuppleant.

Kulturverksamhet
Tidskriftscentralen ordnade tillsammans med Astra Nova seminariet ” Nordiskt feminism nu - de
kulturfeministiska tidskrifternas roll i Norden” på Arena-scenen på Göteborgs bokmässa fredagen
24.9.2010 kl. 17.00-17.30. Vid seminariet diskuterades den nordiska feminismen med utgångspunkt i de tidskrifter som var representerade. Diskussionen kretsade till stor del kring hur man
som tidskrift når sin målgrupp samt likheter och skillnader mellan Sverige och Finland gällande
tidskriftsklimatet samt den feministiska debatten. I ljuset av den dystra politiska situationen i
Sverige efter riksdagsvalet sammanfattades diskussionen med att de medverkande konstaterade
att det vore önskvärt med mer nordiskt samarbete gällande dessa frågor för att på så sätt dra vårt
strå till stacken i kampen om det som borde vara självklart och som är grunden och utgångspunkten för våra tidskrifter, nämligen alla människors lika värde. Vid seminariet medverkade Johanna
Palmström (styrelseordförande för föreningen Bang), Yvonne Ihmels (chefredaktör för Cora) och
Ylva Larsdotter (tidigare redaktionssekreterare för Astra Nova). Josefin Almer (vice ordförande för
Tidskriftscentralen rf och styrelseordförande för Utgivarföreningen för tidskriften Astra Nova rf)
fungerade som seminariets moderator.
Vid bokmässan i Helsingfors ordnade Tidskriftscentralen tillsammans med tidskriften Presens ett
seminarium om hur det är att starta en ny tidskrift och hur villkoren samt framtiden ser ut för små
och nystartade tidskrifter i Finland. Seminariet hölls torsdagen 28.10.2010 kl. 16.00-16.30 på
Tottiscenen och talare var representanter för några av de nya tidskrifter som startats i Finland
2010: Josefin Almer (Presens), Helen Korpak (Traum Noir), Akuliina Saarikoski (NHL) och Malin
Nyqvist (Gorilla). Seminariet var en del av Tidskriftscentralens tidskriftssalonger.
En redaktörsträff ordnades i samband med Helsingfors bokmässa lördagen 30.10.2010. Träffen
hölls i terrassbastukabinettet på 10. våningen i Holiday Inn-hotellet vid mässan. Inbjudan till
träffen gällde 1 redaktör per tidskrift och 1 representant per medlem. Nio personer deltog och
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Fredsposten, Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund, Svenska Österbottens litteraturförening, Horisont, Ad Lucem, Nya Argus, Finsk Tidskrift och Filmjournalen var representerade. Jonas
Lennermo från Nordisk kulturtidskriftsförening deltog också och informerade om portalen Norzine. Träffen var lyckad och kunde med fördel ordnas igen. Träffen var en del av Tidskriftscentralens tidskriftssalonger.

Synlighet och marknadsföring
Synlighet och marknadsföring är en viktig del av föreningens verksamhet. Tidskriftscentralen rf
deltog med försäljning och gratisutdelning i Mariehamns litteraturdagar 19-21.3.2010, Vasa bokmässa 24-25.4.2010, Textmässan i Stockholm 8.5.2010, Göteborgs bokmässa 23-26.9.2010 och
Helsingfors bokmässa 28-31.10.2010.
I juni skickades tidskriftspaket till 21 sommarkaféer med kulturell touch runtom i Svenskfinland.
Meningen är att kafébesökarna i lugn och ro ska kunna bekanta sig med tidskrifterna över en kopp
kaffe eller te och sedan börja prenumerera på sin favorit. För årets sommarkafésatsning trycktes
affischer med årets tema ”Koder”.
Utöver ovanstående projekt så har tidskrifterna skickat friexemplar till bland annat Luckorna och
G18. På Kabelfabriken i Helsingfors upprätthöll vi tillsammans med Kultti ett tidskriftsgalleri.
Föreningen satsade bland annat i egna tygkassar och affischer med temat ”Koder”.

Samarbete kring ett gemensamt tema
Föreningens medlemstidskrifter ombads under året att samarbeta kring ett gemensamt tema, men
endast Horisont tog upp temat. Föreningens egen verksamhet anknöts till temat och syntes i samband med sommarkaféprojektet.
Under år 2010 var temat ”Koder”. En kod är ett teckensystem, ett chiffer, nyckeln till en hemlig
skrift. Vi förväntas behärska de sociala koderna och veta hur vi ska uppföra oss i olika situationer.
Ibland bryter vi mot dem, medvetet eller omedvetet, och det kan få konsekvenser. Koden är ett
språk för de invigda. Barnens lekar har sina koder, liksom den vuxna tvåsamheten. Kanske är den
ett "Sesam, öppna dig!", det lösenord eller den nyckel som förvandlar våra drömmar till verklighet.
När vi handlar med kreditkort, loggar in oss på datorn och på andra sätt ingår i det moderna digitala samhället, måste vi ha koder och kombinationer i huvudet. Alla rör vi oss i en mångskiftande
och hemlighetsfull värld av gemensamma och privata koder.

Intressebevakning
Föreningen samarbetade med Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry och andra nordiska tidskriftsorganisationer, bl.a. Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, för att stärka tidskrifternas ställning. I styrelsen för Nordisk kulturtidskriftsförening (NKTF) har Tidskriftscentralen rf
efter årsmötet 9.5.2010 i Stockholm representerats av Josefin Almer som ledamot och Ari Sundberg som suppleant.

Medlemmar
Sara Nyman, som gav ut Magasin Brun, avgick som medlem 25.4.2010. Sebastian Johans, som gav
ut PQR, avgick som medlem 3.5.2010. Båda slutade eftersom tidskrifterna inte längre utkommer.
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Vid årets slut hade Tidskriftscentralen rf åtta medlemmar (åtta föreningar) och åtta medlemstidskrifter.
Medlemstidskrifter vid årets slut var: Ad Lucem, Astra Nova, Filmjournalen, Finsk Tidskrift, Fredsposten, Horisont, Ikaros och Nya Argus. Presens, som ges ut av Josefin Almer, var med i verksamheten på prov hösten 2010 och blir medlemstidskrift från och med 2011.

Övrigt
Tidskriftscentralen rf är medlem i Nordisk kulturtidskriftsförening (NKTF) och Tidskriftsverkstaden
i Stockholm (TVS).
Under året firade Svenska Österbottens litteraturförening rf 60 år.

