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Verksamhetsberättelse för år 2015 

 
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 2015 hållit tre möten och behandlat 43 ärenden. Därutöver har styrelsen 
tagit tre beslut via ett beslutsprotokoll. Den bestod före och efter årsmötet den 9.5.2015 i 
Helsingfors av: 
 
Birgitta Snickars von Wright, ordförande  Horisont 
Susan Sandberg-Ek, vice ordförande  Eos 
Åsa-Maria Berg Levinsson   Presens 
Ulla Holmberg   Fredsposten 
 
Christian Lång fungerade som verksamhetsledare, sekreterare och kassör utanför styrelsen. Henrik 
Damström var föreningens verksamhetsgranskare och Sirpa Aitosalo hans suppleant. 
 
Kulturverksamhet 
Tidskriftscentralen arrangerade i samarbete med Fredsposten och Nya Argus paneldebatten "Tid-
skriften som kanal för yttrandefriheten" lördagen den 24.10.2015 kl. 12.00 på Edith Södergran-
scenen på Helsingfors bokmässa. Journalisten Kerstin Kronvall och forskningsprofessorn Anna 
Rotkirch samtalade kring Ryssland, yttrandefriheten och tidskriften som kanal för yttrandefriheten 
under ledning av författaren Mikaela Strömberg. Vi hade fullsatt publik vid scenen och debatten 
fick understöd av stiftelsen Tre Smeder. 
 
Synlighet och marknadsföring 
Synlighet och marknadsföring är en viktig del av föreningens verksamhet. Tidskriftscentralen rf 
deltog med försäljning och gratisutdelning i Göteborgs bokmässa 24-27.9.2015 och Helsingfors 
bokmässa 22-25.10.2015. Syftet med Tidskriftscentralens deltagande i bokmässor är synlighet, 
spridning och samarbete. Den svenska marknaden har stor potential för våra kulturtidskrifter och 
närvaro vid Göteborgs bokmässa är viktig för synlighet och spridning. Bokmässor och litterära 
festivaler erbjuder också utmärkta och unika möjligheter till reportage, författarintervjuer och 
recensioner för våra medlemstidskrifter. 
 
På Göteborgs bokmässa 24-27.9.2015 hade Tidskriftscentralen rf en gemensam monter med 
Nätverkstan Kultur i Väst AB och Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (FSK). 
 
På Helsingfors bokmässa 22-25.10.2015 hade vi en egen monter. Vi hade nära samarbete med De 
finlandssvenska tidskrifterna/Thomas Rosenberg under bokmässan. Vi ordnade en egen program-
punkt och dessutom ordnade flera av våra medlemstidskrifter egna programinslag. 
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Tidskriftscentralen rf stod för medlemstidskrifternas annonseringskostnader med Bokkatalogen 
2015. Alla elva medlemstidskrifter deltog. 
 
Vi understödde medlemstidskrifternas egen marknadsföring med 200 euro i marknadsföringsstöd 
per medlemstidskrift. 
 
Styrelsen började under året planera pop-up–marknadsföring på bibliotek, Jakobs dagar och andra 
evenemang för att marknadsföra medlemstidskrifterna. Ett 20 min långt program planerades som 
kan användas av alla medlemstidskrifter. Programmet går ut på att berätta om de olika medlems-
tidskrifterna. En broschyr med medlemstidskrifternas omslagsbilder, korta presentationer och en 
inforuta om Tidskriftscentralen planerades också för denna marknadsföring. Biblioteksbesöken 
kunde inte inledas under året, men projektet fortsätter under år 2016. 
 
I ett led att hitta nya kanaler för spridning diskuterade styrelsen under året möjligheten att satsa 
på kulturella caféer, allmänna transportmedel, centralsjukhus och andra ställen. Tidskriftscentra-
len hade under några år ett sommarcaféprojekt där vi valde ut ett 20-tal sommarcaféer med 
kulturell touch och skickade kulturtidskrifter gratis till dem under sommarmånaderna för att få 
synlighet och spridning. Efter en paus med detta projekt, så planerade styrelsen att starta ett 
liknande caféprojekt som skulle pågå året om. För det här nya projektet väljer vi noggrannare vilka 
caféer som deltar. Det blir ett färre antal, men desto mera engagerade caféer. Caféprojektet kunde 
inte inledas under året, men planeringen fortsätter under år 2016. Andra ställen dit vi kunde 
skicka gratis läsexemplar av våra kulturtidskrifter är t.ex. bussar, tåg och centralsjukhus. 
 
Utöver ovanstående projekt så har tidskrifterna skickat friexemplar till bland annat Luckorna och 
G18. På Kabelfabriken i Helsingfors upprätthöll vi tillsammans med finska Kulttuuri-, mielipide- ja 
tiedelehtien liitto Kultti ry ett tidskriftsgalleri. I Vasa hade vi ett eget tidskriftsgalleri i Hantverkar-
yn vid Wolffskavägen 36 där Tidskriftscentralen också har arbetsrum och lager. 
 
Fortbildning 
Föreningen satsade på fortbildning genom att stöda medlemstidskrifternas deltagande i olika 
seminarier, program, kurser och annan fortbildning. Stödet kunde även användas för deltagande i 
bokmässor ifall syftet var att ta del av seminarier och program. 
 
Intressebevakning 
Föreningen samarbetade med Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry, Nordisk kultur-
tidskriftsförening (NKTF) och Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (FSK) för att stärka tidskrif-
ternas ställning. 
 
Under sommaren sålde Stockmann Akademiska Bokhandeln till Bonnier Books och sade upp alla 
kommissionsavtal med kulturtidskrifterna. På hösten kom det fram att Bonnier Books inte vill 
återuppta försäljningen av kulturtidskrifter. En kampanj startades för att förmå bokhandeln att 
återuppta försäljningen. Ett upprop publicerades i HBL i november. Det hade undertecknats av 
bl.a. Monika Fagerholm, Sofi Oksanen och Erkki Tuomioja. Bokhandelns beslut uppmärksammades 
även av bl.a. Svenska Yle (webb, tv-nyheter och radio). Tidskriftscentralen tog initiativ till att 
beslutet diskuterades i Slaget efter tolv på Radio Vega den 5.11.2015. Tidskriftscentralen  
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representerades i radiodebatten av Horisonts redaktör Sofie Furu. I debatten deltog även Thomas 
Rosenberg och Ny Tids chefredaktör Janne Wass. Tidskriftscentralen förhandlade med Bonnier 
Books om saken under hösten och till slut gick de med på att återuppta försäljningen. 
 
Medlemmar 
Vid årets slut hade Tidskriftscentralen rf elva medlemmar (tio föreningar och ett universitet) och 
elva medlemstidskrifter. Medlemstidskrifter vid årets slut var: Ad Lucem, Astra, Eos, Filmjournalen, 
Finsk Tidskrift, Fredsposten, Horisont, Ikaros, Nya Argus, Presens och Tidskriften Skärgård. 
 
Övrigt 
Tidskriftscentralen rf är medlem i Nordisk kulturtidskriftsförening (NKTF). 
 
Tidskriftscentralen rf representerades i Nordisk kulturtidskriftsförening (NKTF) av Christian Lång 
(ordinarie ledamot) och Åsa-Maria Berg Levinsson (personlig suppleant). 
 
Astra valdes i maj till årets kvalitetstidskrift av vår finska systerorganisation Kultti. Bland prismoti-
veringarna står bland annat att ”Astra har ett fräscht, öppet och internationellt grepp. Utformning-
en är underbar och egen, dessutom är den luftig, trots att sidorna är tjocka. Alla som är av den 
åsikten att feminism inte längre behövs borde läsa några sidor av Astra.” Priset delas ut till en 
kultur-, opinions- eller vetenskapstidskrift av god kvalitet, och delades ut av Kultti för tionde 
gången i år. Priset var 2 000 euro. Till prisjuryn hörde filosofen Tuomas Nevanlinna, docent Maija 
Töyry, författaren och bildkonstnären Katariina Souri samt fotografen Tuomo Manninen. Priset gav 
Astra rättigheten att bli nominerad till årets nordiska kulturtidskrift, som i år delades ut i Köpen-
hamn den 26 november, men Kultti deltog inte i tävlingen. 
 
Med anledning av Helsingfors bokmässa bjöd Sveriges ambassadör Anders Lidén Tidskriftscentra-
lens ordförande Birgitta Snickars von Wright och verksamhetsledare Christian Lång till en mottag-
ning i Sveriges ambassad i Helsingfors 23.10.2015. Ett ex av alla medlemstidskrifter överräcktes 
till ambassadören som gåva. 
 
Tidskriften Ikaros fyllde 10 år ifjol och ordnade ett 10-årsseminarium 26.11.2015 i Åbo med 
rubriken "Ut ur elfenbenstornet". Bl.a. Henry Nygård, Pia Ingström och Bengt Gustafsson deltog i 
seminariet. 


