Föreningen för nordisk filologi rf

PROTOKOLL

Årsmöte den 12 februari 2016 i Vetenskapernas hus, Helsingfors
Före årsmötesförhandlingarna, kl. 16.15–17.15, hölls två vetenskapliga föredrag. Martina
Huhtamäki (Helsingfors universitet) och Mikko Kauko (Åbo universitet) presenterade sina
doktorsavhandlingar under rubrikerna Prosodi hos frågor i Helsingforssvenska respektive
Jöns Budde och den grekisk-romerska antiken.
Närvarande vid årsmötet: Jan Lindström, Camilla Lindholm, Martina Huhtamäki, Jenny
Sylvin, Mikko Kauko, Lars Malmberg, Caroline Sandström, Hanna Lehti-Eklund, AnneMarie Londen, Linda Huldén, Sofie Henricson, Sinikka Segerståhl och Ludvig Forsman.
1. Föreningens ordförande Camilla Lindholm öppnade mötet kl. 17.35.
2. Camilla Lindholm valdes till ordförande och Linda Huldén till sekreterare för mötet.
Till protokolljusterare valdes Caroline Sandström och Jan Lindström.
3 Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
4 Arbetsordningen för mötet godkändes.
5 Årsberättelsen (bilaga 1) godkändes efter genomläsning, men vissa mindre justeringar
och förtydliganden föreslogs. Räkenskaperna (bilaga 2 och 3) presenterades av
föreningens skattmästare Sofie Henricson och godkändes. Verksamhetsgranskningsberättelsen lästes upp och godkändes.
6 Styrelsen och andra redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.
7 Verksamhetsplanen för 2016 presenterades och godkändes.




En doktorandkurs om språkvetenskapens 1900-talshistoria ordnas i Åbo
den 6–7 oktober 2016.
FMS 54 utkommer under sommaren 2016 och skickas ut till alla
medlemmar i augusti.
En ny logotyp och grafisk profil för föreningen kommer att lanseras
under året.

Budgeten för 2016 (bilaga 4) presenterades och godkändes. Underskottet i budgeten
motiverades med att föreningen kommer att aktivera sin verksamhet under 2016 och
dessutom förnya sin visuella identitet. Vidare diskuterades medlemsavgiftens storlek.
Eftersom föreningens ekonomi för närvarande är rätt god, fastslogs att
medlemsavgiften för 2016 kvarstår oförändrad. Mötet diskuterade vidare möjligheten
att rekrytera nya medlemmar från olika universitet, t.ex. i samband med konferenser.

8 Styrelsens ordförande och övriga medlemmar återvaldes.
9 Martina Huhtamäki och Lotta Collin valdes till verksamhetsgranskare och Jan
Lindström och Hanna Lehti-Eklund till suppleanter.
10 Inga övriga ärenden togs upp till diskussion.
11 Mötet avslutades kl. 18.28.
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