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Föreningens styrelse och revisorer 

 

Föreningen hade under verksamhetsåret följande styrelse: Lieselott Nordman 

(ordf.), Saara Haapamäki (vice ordf.), Mona Forsskåhl (sekr.), Jannika Lassus 

(skattmästare) och Gunilla Harling-Kranck (ledamot). Styrelsen 

sammanträdde till fyra protokollförda möten. Styrelsen hade dessutom 

informella arbetsmöten och regelbundna konsultationer per e-post. Som 

revisorer fungerade Ingegerd Nyström och Beatrice Silén med Arto Kirri och 

Christer Hummelstedt som suppleanter.  

 

Årsmöte 

Årsmötet hölls fredagen den 15 februari 2008 i Arken, Åbo Akademi. 

Födelsedagsjubilaren professor Erik Andersson valdes till ordförande för 

mötet. I samband med mötet hölls två vetenskapliga föredrag. Fil. mag. 

Jannika Lassus från Helsingfors universitet presenterade sin pågående 

forskning under rubriken SFL som utgångspunkt för analys av svenska 

socialförsäkringsbroschyrer. Fil. mag. Linda Huldén från Åbo Akademi 

presenterade resultat från sin avhandling pro gradu under rubriken Det är väl 

en yrkessjukdom. Modersmålslärare som språkgranskare. Av föreningens 

medlemmar deltog 21 i årsmötesförhandlingarna. 
 

 

Föreningens tidskrift Folkmålsstudier 

 

Redaktörer för föreningens tidskrift Folkmålsstudier var Gunilla Harling-

Kranck (Tammerfors universitet) och Hanna Lehti-Eklund (Helsingfors 

universitet). Folkmålsstudier volym 46 utkom under våren 2008.  

 

Medlemsavgifter och -cirkulär 

 

Av sina medlemmar uppbar föreningen år 2008 en avgift om 25 euro för 

graduerade och 10 euro för studerande. Avgiften omfattar en medlemsavgift 

om 12,50 euro och en obligatorisk prenumerationsavgift på tidskriften 

Folkmålsstudier om 12,50 euro. För studerande är motsvarande summor 5 

euro + 5 euro. Det totala antalet medlemmar var 112. Föreningen fick tre nya 

medlemmar under året, och en medlem skrev ut sig. Medlemsavgift betalas 

inte av styrelsen och heller inte av hedersmedlemmar. Under året sändes ett 

allmänt cirkulär ut till medlemmarna, det andra cirkuläret som av tradition 

sänds ut försenades på grund av att föreningens sekreterare disputerade för 

doktorsgraden i december.  



 

 

 

Föreningens ekonomi 

 
 

Föreningens ekonomi har varit tillfredsställande och bokslutet visar ett 

överskott på 823,91 €. I överskottet ingår dock tryckningsbidrag för 

Folkmålsstudier som används år 2009 och en eventuell återbetalning av en del 

av erhållet bidrag från Kulturfonden för Sverige och Finland. År 2008 mottog 

föreningen 1 600 € i bidrag från Svenska litteratursällskapet i Finland för 

utgivning av Folkmålsstudier, medlen utgick ur Ingrid, Margit och Henrik 

Höijers donationsfond II. För det samarrangerade höstsymposiet Språk och 

sociala roller med Svenska språket vid Åbo Akademi mottogs bidrag från 

Kulturfonden för Sverige och Finland, 1 000 €, och Åbo Akademis 

Jubileumsfond 1968 14 700 SEK, 1 473  €, av vilket 627,86 € användes. 

 

Höstsymposium 

Föreningen anordnade ett två dagar långt höstsymposium med temat Språk 

och sociala roller. Symposiet ägde rum i Åbo, Arken, fredagen och lördagen 

den 7–8 november 2008. Under symposiet hölls föredrag av Jan Einarsson 

(Växjö universitet), Camilla Lindholm (Helsingfors universitet), Pirjo 

Söderholm (Joensuu universitet), Sara Nordlund-Laurent  (Helsingfors 

universitet), Maria Österlund (Åbo Akademi), Karin Milles (Stockholms 

universitet), Sandra Uitto (Åbo Akademi), Sofia Sevón (Åbo Akademi), 

Sandra Petas (Helsingfors universitet). Föredragen handlade om hur språk och 

språkbruk på olika sätt är kopplat till sociala roller. Den första symposiedagen 

avslutades med middag och livliga diskussioner på Restaurang Teini i Åbo 

gamla centrum. Sammanlagt deltog 39 personer från olika universitet, såväl 

studenter som graduerade. 

 

 

 

 

 

Helsingfors den 29 januari 2009 

 

 

 

 

Lieselott Nordman, ordf.   Mona Forsskåhl, sekr. 

 


