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Föreningens styrelse och revisorer
Föreningen hade under verksamhetsåret följande styrelse: Lieselott Nordman
(ordf.), Saara Haapamäki (vice ordf.), Linda Huldén (sekr.), Sofie Henricson
(skattmästare) och Gunilla Harling-Kranck (ledamot och redaktör för FMS).
Styrelsen sammanträdde till två protokollförda möten. Styrelsen hade
dessutom ett e-postmöte, flera informella arbetsmöten och återkommande
konsultationer per e-post. Revisorer var Ingegerd Nyström och Beatrice Silén
med Arto Kirri och Christer Hummelstedt som suppleanter.
Årsmöte
Årsmötet hölls torsdagen den 18 februari 2010 i Arken vid Åbo Akademi i
Åbo. Mikael Reuter valdes till ordförande för mötet. I samband med mötet
hölls två vetenskapliga föredrag. FM Maria Vidberg från Helsingfors
universitet talade om revideringen av Svenska ortnamn i Finland, och FM
Tiina Räisä från Tammerfors universitet presenterade några resultat från sin
pro gradu-avhandling Pandor och heterosexuella män. Kritisk diskursanalys
av webbdebatter i Vasabladet och Helsingin Sanomat hösten 2007. Av
föreningens medlemmar deltog 13 i årsmötesförhandlingarna.
Föreningens tidskrift Folkmålsstudier
Redaktörer för föreningens tidskrift Folkmålsstudier var under året
professorerna Gunilla Harling-Kranck (Tammerfors universitet) och Hanna
Lehti-Eklund (Helsingfors universitet). Folkmålsstudier volym 48 utkom
under våren 2010 och distribuerades till alla medlemmar per post i april.
Medlemsavgifter och -cirkulär
Föreningen uppbar år 2010 precis som året innan en medlemsavgift 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 109. Föreningen
fick två nya medlemmar under året, och tre medlemmar skrev ut sig.
Medlemsavgift betalas inte av styrelsen och inte heller av hedersmedlemmar.
Under året sändes ett allmänt cirkulär ut till medlemmarna. Årets andra
cirkulär sändes, något försenat, ut i januari 2011.

Föreningens ekonomi
Föreningens ekonomi har varit tillfredsställande och bokslutet visar ett
överskott på 120,73 euro. År 2010 beviljades föreningen 2500 euro ur Ingrid,
Margit och Henrik Höijers donationsfond II från Svenska litteratursällskapet i
Finland för utgivning av Folkmålsstudier nr 49. Föreningen mottog också
bidrag från Svenska litteratursällskapet i Finland och från Letterstedtska
föreningen för arrangemang av föreningens höstsymposium Nya perspektiv på
dialekter och för de inbjudna talarnas resor och inkvartering i samband
med höstsymposiet. För detta ändamål beviljades föreningen 2500 euro ur
Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II och 1100,42 euro från
Letterstedtska föreningen. Föreningen har år 2010 efter betalningspåminnelse
fått in medlemsavgifter både för år 2009 och 2010.
Höstsymposium
Föreningen ordnade ett höstsymposium på Tvärminne zoologiska station den
26–27 november 2010. Symposiet hade temat Nya perspektiv på dialekter,
och föredrag hölls av Margareta Svahn och Jenny Nilsson (Institutet för språk
och folkminnen, Uppsala resp. Göteborg), Petra Bodén (Lunds universitet),
Therese Leinonen (Rijksuniversiteit Groningen), Caroline Sandström
(Forskningscentralen för de inhemska språken), Johanna Vaattovaara
(Helsingfors universitet), Ludvig Forsman (Åbo Akademi), Ann-Marie Ivars
(Helsingfors universitet), Sara Nyholm (Vasa universitet), Jan Lindström
(Helsingfors universitet) och Gustav Bockgård (Uppsala universitet).
Föredragen och de påföljande diskussionerna handlade bl.a. om hur
dialektforskningen ska förhålla sig till metoder och frågeställningar som är
aktuella på andra håll inom språkvetenskapen. De sammanlagt 24
symposiedeltagarna hade också möjlighet att umgås under mer avslappnade
former under det samkväm som ordnades efter den första symposiedagen.
Doktorandkurs
Föreningen ordnade under hösten 2010 en doktorand- och forskarkurs om
språkvetenskapens historia. Kursen ordnades i Helsingfors och omfattade fyra
träffar och individuellt arbete med läsning och inlämningsuppgifter. Lärare var
professor Saara Haapamäki från Åbo Akademi. Sammanlagt 15 personer från
Helsingfors universitet, Åbo Akademi och Tammerfors universitet deltog i
kursen.
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