ÅRSBERÄTTELSE 2020

Föreningens styrelse och verksamhetsgranskare
Föreningen hade under verksamhetsåret följande styrelse: Tiina Räisä (ordförande),
Ludvig Forsman (vice ordförande), Sara Rönnqvist (sekreterare), Eeva-Liisa Nyqvist
(skattmästare) och Jenny Sylvin (styrelsemedlem). Styrelsen sammanträdde till nio
protokollförda möten och hade dessutom återkommande konsultationer per e-post och ett
planeringsmöte i samband med postningen av Folkmålsstudier. Verksamhetsgranskare var
Jenny Stenberg-Sirén och Sofie Henricson med Taija Votkin och Anne-Maj Åberg
som suppleanter.
Årsmöte
Föreningens årsmöte hölls torsdagen den 13 februari 2020 i Vetenskapernas hus i
Helsingfors. Camilla Lindholm valdes till ordförande för mötet. Det deltog 19 FNFmedlemmar i årsmötet.
I anslutning till mötet ordnade föreningen två vetenskapliga årsmötesföredrag. FD AnneMaj Åberg från Åbo universitet höll föredraget Effekten av explicit undervisning på
inlärning av explicit och implicit kunskap om ordföljden i svenska och FD Jenny
Stenberg-Sirén från Tankesmedjan Magma presenterade under rubriken Svenska, finska,
engelska – ungas språkresurser i en digital miljö. Föredragen väckte åhörarnas intresse
med sina angelägna teman om bland annat det andra inhemska språket i finländsk
utbildning och vardag. Plenarföredragen var öppna för alla intresserade.
Webbinariet Från sal och stol till skärm och soffa
Den 5 november 2020 ordnade föreningen ett webbinarium med anledning av
distanssituationens krav på digitalt medierad undervisning och forskning. Webbinariet
samlade ca 20 personer, både medlemmar och icke-medlemmar, i mötestjänsten Zoom för
att utbyta erfarenheter och tankar kring de möjligheter och utmaningar som har
uppkommit när det gäller vetenskapligt arbete på distans.
Programmet bestod av två plenarföredrag, som hölls av universitetslärare Tomás Lehečka
och professor Åsa Palviainen. Lehečka talade och aktiverade lyssnarna under rubriken
Distansundervisningens möjligheter och utmaningar, och Palviainen öppnade bland annat
upp hur digital materialinsamling kan se ut under sitt föredrag som hade rubriken Nöden
är (de digitala) uppfinningarnas moder. Utöver de här inspirerande föredragen hölls tre
parallella workshoppar där föredragshållarna faciliterade varsin grupp som kretsade kring
digitalt medierad undervisning respektive forskning. Den tredje workshoppen faciliterades
av biträdande professor Sofie Henricson som ledde en workshop om distanssituationens
inverkan på språk och interaktion i mellanmänskliga möten.

Webbinariet var mycket uppskattat och samlade språkvetare från åtminstone åtta olika
universitet i både Finland och Europa. Med tanke på den här spridningen överväger
styrelsen att göra det här seminarieformatet till ett återkommande inslag i föreningens
verksamhet.
Föreningens tidskrift Folkmålsstudier
Redaktörer för föreningens tidskrift Folkmålsstudier var under året professor Hanna
Lehti-Eklund (Helsingfors universitet), universitetslektor Jannika Lassus (Helsingfors
universitet) och FD Caroline Sandström (huvudredaktör vid svenska avdelningen vid
Institutet för de inhemska språken). Redaktionssekreterare var doktorand Daniela
Piipponen (Helsingfors universitet). Volym 58 av Folkmålsstudier utkom i pappersformat
under sommaren och distribuerades till alla medlemmar i augusti.
Tidskriften Folkmålsstudier ska numera utkomma både digitalt och i pappersformat.
Tanken är att FNF-medlemmar ska kunna välja i vilken form de vill få nya nummer. Som
följd av lite tekniska utmaningar finns däremot Folkmålsstudier 58 än så länge endast i
pappersformat. Styrelsen återkommer med information om hur man kan ta del av det
nyaste numret digitalt, så fort som den digitala utgåvan finns tillgänglig på
https://journal.fi/folkmalsstudier. Äldre nummer finns redan fritt tillgängliga på
webbplatsen. Nya nummer blir för icke-betalanda medlemmar tillgängliga efter att
embargot på ett år löper ut.
Som en resurs för utvecklingen av tidskriften har även ett nytt redaktionsråd bildats.
Redaktionsrådet samlades för ett första möte tillsammans med tidskriftens redaktion under
hösten 2020. Tanken är att rådet ska samlas åtminstone en gång om året. Dess uppgift är
att stödja redaktionen i det redaktionella arbetet och bidra till den långsiktiga utvecklingen
av tidskriften. Rådet består av följande medlemmar: professor Camilla Wide (Åbo
universitet), professor Saara Haapamäki (Åbo Akademi), professor Jan Lindström
(Helsingfors universitet), professor Åsa Palviainen (Jyväskylä universitet), professor
Agnete Nesse (Universitetet i Bergen), docent Andreas Nord (Uppsala universitet) och
FD Lena Wenner (forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen).
Inför årsmötet tillkännages även att tidskriftens långvariga redaktör Hanna Lehti-Eklund
kommer att avgå i och med det nya verksamhetsåret. Hanna började som redaktör för
Folkmålsstudier år 2001, och har alltså arbetat med tidskriften i snart 20 år. Föreningen
riktar ett varmt tack till Hanna för hennes trogna insats för Folkmålsstudier genom åren.
Vi önskar samtidigt tidskriftens nya redaktionsmedlem och redaktör Martina Huhtamäki
(universitetslektor vid Helsingfors universitet) välkommen med i redaktionen.

Medlemsavgifter och –cirkulär
Föreningen uppbar år 2020 en medlemsavgift på 25 euro för graduerade och 10 euro för
studerande. Avgiften omfattar en medlemsavgift på 12,50 euro och en obligatorisk
prenumerationsavgift på tidskriften Folkmålsstudier på 12,50 euro. För studerande är
motsvarande summor 5 + 5 euro. Under året fick föreningen två nya medlemmar, en
medlem har avlidit och tre medlemmar skrev ut sig. Det totala antalet medlemmar var vid
årets slut 94 stycken. Medlemsavgiften betalas inte av hedersmedlemmar, styrelsen eller
redaktörerna för Folkmålsstudier.
Under året sändes två allmänna cirkulär ut till medlemmarna både elektroniskt och i
pappersformat till dem som inte har angett eller bekräftat en e-postadress.
Föreningens ekonomi
Föreningens bokslut för verksamhetsåret 2020 visar ett underskott om 735,72 euro, och
föreningens eget kapital uppgår till 5516,73 euro. Medlemsintäkterna för år 2020 uppgick
till 750 euro.
Under verksamhetsåret 2020 har föreningen lyft ett understöd om 10 000 euro från Ingrid,
Margit och Henrik Höijers donationsfond (SLS) för redaktionellt arbete med och
digitaliseringen av tidskriften Folkmålsstudier. Av det här bidraget har ett överskott på
2561,10 € returnerats i januari 2021, enligt överenskommelse med forskningsavdelningen
vid SLS. Överskottspengarna var tänkta att bland annat täcka
redaktionsrådsmedlemmarnas resor i samband med rådets möte, men pga. pandemin
kunde inget fysiskt möte ordnas. Som en följd av digitaliseringen trycktes det dessutom
färre kopior av Folkmålsstudier än tidigare.
Föreningen har i övrigt blivit beviljad ett understöd om 2 500 euro från Stiftelsen Tre
Smeder, för arrangemang av en skrivretreat som kommer att ordnas i mån av möjlighet
under verksamhetsåret 2021.
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