
Föreningen för nordisk filologi rf   PROTOKOLL  

     8.2.2018 

 

 

Årsmöte i Vetenskapernas hus i Helsingfors den 8 februari 2018 

Närvarande: Sinikka Segerståhl, Jan-Ola Östman, Väinö Syrjälä, Eva Ingman, Tiina Räisä, 

Anne-Marie Londen, Caroline Sandström, Ludvig Forsman, Sofie Henricson, Charlotta af 

Hällström-Reijonen, Jenny Sylvin, Mikael Reuter och Linda Huldén 

 

1. Mötet öppnades kl. 17.25. 

 

2. Till ordförande för mötet valdes Camilla Lindholm och till sekreterare Linda Huldén. 

Till protokolljusterare valdes Charlotta af Hällström-Reijonen och Caroline 

Sandström. 

 

3. Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

 

4. Arbetsordningen godkändes. Digitaliseringen av Folkmålsstudier anmäldes som ett 

ärende att ta upp under punkt 10. 

 

5. Årsberättelsen behandlades och godkändes efter en kort diskussion. 

 Jan-Ola Östman föreslog att uppgifter om lösnummerförsäljningen av 

Folkmålsstudier ska läggas till i årsberättelsen. 

 Jan-Ola Östman noterade också att föreningen inte har fått några nya 

medlemmar under året och undrade om konkreta åtgärder har vidtagits 

för att öka medlemsantalet. Svaret var att planer har funnits men att inga 

nya åtgärder ännu har vidtagits. Styrelsen jobbar vidare med frågan. 

 

Räkenskaperna behandlades och verksamhetsgranskarnas utlåtande lästes upp. 

Årsredovisningen godkändes. 

 Frågan om hur föreningen skulle kunna få sina medlemmar att betala 

medlemsavgiften diskuterades. 

  

6. Styrelsen och andra redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet. 

 

7. Verksamhetsplanen för 2018 behandlades och godkändes. 

 Årsmötet hålls i februari 2019. 

 Folkmålsstudier 56 kommer ut under sommaren 2018. Caroline 

Sandström informerade om arbetet med det aktuella numret. Intresset för 

att publicera i tidskriften är fortsättningsvis stort, och redaktionsarbetet 

har gått smidigt under året. 

  



Budgeten behandlades och godkändes.  

 Jan-Ola Östman undrade om föreningen skulle kunna bli mer synlig i 

olika sammanhang. Sofie Henricson föreslog att en liten summa används 

för att producera marknadsföringsmaterial under 2018. 

 Sinikka Segerståhl föreslog att föreningens webbsidor i större 

utsträckning skulle kunna användas för informationsförmedling. 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2018 förblir densamma som 2017, alltså 

25 euro för graduerade och 10 euro för studerande. 

 

8. Styrelsens ordförande och övriga medlemmar återvaldes. 

 

9. Lotta Collin och Jenny Stenberg-Sirén återvaldes som verksamhetsgranskare. Taija 

Votkin återvaldes som suppleant, och Tiina Räisä valdes till ny suppleant. 

 

10. En eventuell digitalisering av Folkmålsstudier behandlades. 

 Intresset för elektronisk publicering av Folkmålsstudier är stort, och 

tidskriftens redaktion och FNF:s styrelse har därför utrett möjligheterna 

att ge ut framtida nummer elektroniskt vid sidan om pappersversionen. 

Även möjligheten att skanna tidigare nummer och göra dem tillgängliga 

elektroniskt har undersökts. 

 Mötet diskuterade vilken plattform den elektroniska publikationen skulle 

placeras på. Mötet konstaterade att TSV:s egen plattform är ett bra 

alternativ med tanke på att den inte är direkt kopplad till något 

universitet. Jan-Ola Östman betonade att frågan behöver utredas 

omsorgsfullt innan ett slutgiltigt beslut fattas. 

 Jan-Ola Östman menade vidare att ett embargo på t.ex. ett år vore klokt 

med motiveringen att föreningens medlemmar annars inte får något för 

sin prenumerationsavgift. 

 

11. Mötet avslutades kl. 18.43. 

 

________________________________  

Linda Huldén, sekreterare    

   

 

 

Protokollet justerat 

 

Ort och datum: ____________________ Ort och datum: ___________________ 

 

 

_________________________________ ________________________________ 

Caroline Sandström   Charlotta af Hällström-Reijonen 


