
Föreningen för nordisk filologi r.f.    PROTOKOLL 

       

      18.2.2010 

 

Art Årsmöte 

Tid den 18 februari kl. 17.30–18.15 

Plats Arken (auditorium Jöns Budde), Åbo Akademi, Fabriksgatan 2, Åbo. 

 

 

Före årsmötesförhandlingarna, kl. 16.00–17.15, hölls två vetenskapliga föredrag: FM Maria 

Vidberg (Helsingfors universitet): Revideringen av Svenska ortnamn i Finland och FM Tiina Räisä 

(Helsingfors universitet): Pandor och heterosexuella män. Kritisk diskursanalys av webbdebatter i 

Vasabladet och Helsingin Sanomat hösten 2007. 

 

 

Närvarande vid årsmötesförhandlingarna: Jannika Lassus, Gunilla Harling-Kranck, Maria Vidberg, 

Linda Huldén, Tiina Räisä, Saara Haapamäki, Lotta Collin, Viveca Rabb, Sandra Uitto, Arto Kirri, 

Erik Andersson, Mikael Reuter och Lieselott Nordman. 

 

1. Föreningens ordförande Lieselott Nordman öppnade mötet kl. 17.30 

 

2. Mikael Reuter valdes till ordförande och Linda Huldén till sekreterare för mötet. Lotta 

Collin och Viveca Rabb valdes till protokolljusterare. 

 

3. Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

 

4. Arbetsordningen för mötet godkändes. 

 

5. Årsberättelsen för 2009 delades ut och godkändes (bilaga 1). Föreningens skattmästare 

Jannika Lassus redogjorde för räkenskaperna för det gångna året (bilaga 2 och 3). 

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. 

 

6. Styrelsen och andra ansvarsskyldiga beviljades ansvarsfrihet. 

 

7. Följande verksamhetsplan för  2010 presenterades: 

 Folkmålsstudier nr 48 utkommer under våren. 

 Folkmålsstudier nr 49, med bidrag från symposiet Språk och sociala roller, 

planeras utkomma i november eller december 2010. 

 Doktorand- och forskarkursen Språkvetenskapens historia, som enligt planerna 

ska hållas i Helsingfors under våren 2010, diskuterades. Bl.a. diskuterades 

möjliga orsaker till att intresset för kursen hittills har visat sig vara ganska litet. 

Ansvarig lärare för kursen är föreningens vice ordförande, prof. Saara 

Haapamäki. 

 FNF ordnar ett två dagar långt höstsymposium på Tvärminne. Temat för 

symposiet är fortfarande öppet, men ett förslag som lagts fram är Språk och 

kognition. Tema och föredragshållare fastslås senare. 

 

Budgetplanen för 2010 behandlades och godkändes med ett uttalat önskemål om att obetalda 

medlemsavgifter ska drivas in. 



 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2010 förblir densamma som tidigare, d.v.s. 25 

euro för graduerade och 10 euro för studerande. En påminnelse om obetalda 

medlemsavgifter kommer under våren att skickas ut till föreningens medlemmar. 

 

8. Val av styrelse. Lieselott Nordman återvaldes enhälligt till ordförande för föreningen. Till 

styrelsemedlemmar återvaldes Saara Haapamäki och Gunilla Harling-Kranck. Sofie 

Henricson och Linda Huldén invaldes i styrelsen i stället för Jannika Lassus och Mona 

Forsskåhl, som avböjt återval. 

 

9. Till revisorer återvaldes Ingegerd Nyström och Beatrice Silén. Till revisorssuppleanter 

omvaldes Christer Hummelstedt och Arto Kirri. 

 

10. Under övriga ärenden diskuterades lösnummerpriset för Folkmålsstudier. Årsmötet 

konstaterade att priset på ett lösnummer ska vara högre än det pris medlemmarna betalar. 

Förslaget att hålla kvar priset 27 euro godkändes. 

 

11. Mötet avslutades kl. 18.15. 

 

 

Helsingfors den 5 mars 2010 

 

 

Linda Huldén, sekreterare 

 

 

 

Protokollet justerat 

 

 

Lotta Collin   Viveca Rabb  


