Om ändrad medlemsavgift och framtiden för SEÅ
Det är inte gratis att ge ut en vetenskaplig tidskrift som Svensk Exegetisk Årsbok. Intäkterna
från medlems- och prenumerationsavgifter täcker inte kostnaderna för arvoden, tryckning och
distribution. Vi har under många år varit beroende av bidrag, främst från Vetenskapsrådet
(VR). Dessvärre har VR en ny policy, som innebär att SEÅ och en hel del andra tidskrifter
inom humaniora och teologi måste försöka överleva utan bidrag.
Därför står vi inför en utmaning: Hur ska vi kunna fortsätta ge ut SEÅ utan att riskera
konkurs? Att fortsätta som förut skulle tvinga oss att chockhöja prenumerationsavgiften. Det
vill vi helst undvika. Dessutom skulle vi antagligen tappa många prenumeranter, och därför
ändå gå med förlust.
I denna situation har styrelsen för Svenska Exegetiska Sällskapet kommit fram till att det
bästa alternativet är en övergång till digital publicering.
SEÅ kan då behålla sin profil och sin kvalitetsnivå, när det gäller innehållet: en blandning av
internationell tidskrift och medlemsorgan, med en riklig recensionsavdelning. Det
redaktionella arbetssättet kan fortsätta som förut, med referee-granskning etc.
Den enda förändringen är att vi slutar trycka årsboken. Den publiceras i stället digitalt. Redan
nu sker detta (men med några månaders fördröjning) via plattformen DiVA. Vi sparar därmed
in kostnader för tryckning och distribution. Den minskade administrationen kring
beställningar medför dessutom att SES kan spara in utgifter för arvode till skattmästare. Men
intäkterna måste räcka för att täcka kostnaderna för arvode till redaktionssekreterare och
recensionsansvarig.
Mot denna bakgrund föreslår styrelsen en höjning av medlemsavgiften: för ordinarie blir den
nya avgiften 200 kr (idag: 100 kr), för studerande 125 kr (idag: 50 kr). OBS. Detta innebär att
den totala avgiften sänks! Prenumerationsavgiften avskaffas (eller: bakas in i
medlemsavgiften). Idag betalar ju ordinarie medlem 300 kr (100 kr medlemsavgift + 200 kr
för årsboken).
Eftersom sekreterare (i styrelsen) och redaktionssekreterare (för SEÅ) sedan länge är två olika
funktioner och personer, föreslår vi dessutom att §5 i stadgarna uppdateras. I uppräkningen av
sekreterarens uppgifter stryks ”att fungera som årsbokens redaktionssekreterare”.
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