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Verksamhetsberättelse för år 2012
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 2012 hållit fyra möten och behandlat 43 ärenden. Den bestod efter
årsmötet 28.4.2012 i Åbo av:
Martin Karlsson, ordförande

Presens

Fredrik Therman, vice ordförande

Fredsposten

Yasmin Nyqvist, sekreterare

Nya Argus

Jutta Ahlbeck

Finsk Tidskrift

Andrea Svanbäck

Filmjournalen

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

Kulturverksamhet
Tidskriftscentralen ordnade för andra gången en kulturtidskriftstävling den 7.6.2012 på Brinkala i
Åbo. Vinnaren valdes denna gång av professor Helena Ranta. Det andra finlandssvenska kulturtidskriftspriset på 1.000 euro tilldelades Nya Argus med följande motivering av Ranta:
"Nya Argus tilltalade mig direkt genom sitt utseende. Någonting nytt, någonting gammalt och
någonting lånat. Typografi och layout gjorde det lätt att läsa tidskriften.
Tidskriftens innehåll är en lyckad blandning av historia, multikultur och politik, både på ett
nationellt och på ett internationellt plan. Nya Argus erbjuder också de läsare som i likhet med mig
har ont om tid ett utomordentligt tvärsnitt av den pågående debatten.
Till min glädje fanns det flera bekanta namn bland skribenterna. Birgitta Ulfssons handskrivna
minnesteckning över Bo Carpelan, en av mina favoritdiktare, har särskilt stannat i mitt minne.
Att få bekanta sig med de tidskrifter som deltog i tävlingen gav mig en bättre insikt än tidigare i
vilken rikedom tvåspråkigheten innebär och vilken betydelse den har för vårt land. Samtidigt är
den också ett uttryck för den livskraftiga finlandssvenska kulturen.
Valet av segraren var ett val mellan två jämnstarka "tävlande". Må det förbli en hemlighet vilken
den andra var."
I och med priset blev Nya Argus Tidskriftscentralens nominering till den nordiska kulturtidskriftstävlingen. I den nordiska tävlingen agerade författaren Juha Ruusuvuori som Finlands jurymedlem
på förslag av Tidskriftscentralen. Det nordiska priset delades ut på Göteborgs bokmässa den
28.9.2012. Priset tilldelades för fjärde året och denna gång vann den danska litteraturtidskriften
Standart. Tidigare tre år har priset gått till Norge. Utöver vinnaren och Nya Argus, så var också
Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift (NO), Suomen Luonto (FI/Kultti) och Ett lysande namn (SE)
nominerade. Årets jury bestod av Kamilla Löfström (DK), Juha Ruusuvuori (FI), Anna Lindal (SE) och
Lena Lindgren (NO).
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Tidskriftscentralen deltog i Bokens Natt den 23.8.2012 med tidskriftsbord och program på
Richardsgatans bibliotek. Presens chefredaktör Heidi von Wright och grafiker Hilda Forss diskuterade under rubriken ”Att fånga nuet i text och bild”. Mathias Rosenlund fungerade som moderator. Programmet lockade ett 15-tal åhörare. Gratisexemplar av medlemstidskrifterna delades ut i
marknadsföringssyfte.

Synlighet och marknadsföring
Synlighet och marknadsföring är en viktig del av föreningens verksamhet. Tidskriftscentralen rf
deltog med försäljning och gratisutdelning i Mariehamns litteraturdagar den 23-25.3.2012,
Textival i Göteborg den 31.3.2012, Vasa bokmässa den 21-22.4.2012, Göteborgs bokmässa den
27-30.9.2012 och Helsingfors bokmässa den 25-28.10.2012. Därutöver gjorde vi ett studiebesök
till Bogforum i Köpenhamn den 9-11.11.2012 för att eventuellt delta som utställare år 2013.
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. I
Vasa hade vi ett eget tidskriftsgalleri i Hantverkarbyn vid Wolffskavägen 36 där Tidskriftscentralen
också har arbetsrum och lager.

Intressebevakning
Föreningen samarbetade med Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry och andra nordiska tidskriftsorganisationer, bl.a. Nordisk kulturtidskriftsförening (NKTF) och Föreningen för
Sveriges kulturtidskrifter, för att stärka tidskrifternas ställning.

Medlemmar
Josefin Almer skrev ut sig som medlem ur Tidskriftscentralen rf vid årsskiftet. Utgivningen av
tidskriften Presens övertogs av Finlands svenska litteraturföreningar rf, som blev ny medlem i
Tidskriftscentralen rf den 25.3.2012.
Vid årets slut hade Tidskriftscentralen rf tio medlemmar (tio föreningar) och tio medlemstidskrifter.
Medlemstidskrifter vid årets slut var: Ad Lucem, Astra, Eos, Filmjournalen, Finsk Tidskrift, Fredsposten, Horisont, Ikaros, Nya Argus och Presens.

Övrigt
Tidskriftscentralen rf är medlem i Nordisk kulturtidskriftsförening (NKTF) och Text Visuell Studio
(TVS). TVS hette tidigare TidskriftsVerkstaden i Öst (Tidskriftsverkstaden i Stockholm).
Nordisk kulturtidskriftsförenings verksamhet låg nere under året förutom utdelningen av det
nordiska kulturtidskriftspriset. Föreningen höll inget årsmöte, men Tidskriftscentralen representerades i NKTF av Christian Lång (ordinarie ledamot) och Yasmin Nyqvist (personlig suppleant).
I samband med Göteborgs bokmässa ordnade Tidskriftscentralen en middag för redaktörer och
tidskriftsmänniskor den 29.9.2012 i restaurang Incontro.
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Den 2.10.2012 delade kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki ut kvalitetspris för kulturtidskrifter. Kvalitetsprisen på 10.000 euro delades ut för tredje gången och gick i år till tidskriften
1/2, Ananda, Basso och Jänkä. Tidskriftscentralens vice ordförande Fredrik Therman närvarade vid
prisutdelningen i Statsrådets festvåning i Helsingfors.

