Föreningen för nordisk filologi rf

PROTOKOLL
10.2.2017

Årsmöte i Arken i Åbo den 10 februari 2017
Närvarande: Saara Haapamäki, Lotta Collin, Mikael Reuter, Camilla Lindholm, Linda
Huldén, Jenny Sylvin och Ludvig Forsman

1. Mötet öppnades kl. 17.40.
2. Camilla Lindholm valdes till ordförande och Linda Huldén till sekreterare för mötet.
Mikael Reuter och Saara Haapamäki valdes till protokolljusterare.
3. Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
4. Arbetsordningen godkändes.
5. Årsberättelsen behandlades. Räkenskaperna redovisades och verksamhetsgranskarnas
utlåtande lästes upp. Både årsberättelsen och årsredovisningen godkändes.
 Obetalda medlemsavgifter har varit ett problem under år 2016, trots att
information om betalningen gått ut till alla medlemmar och påminnelser
skickats ut. En genomgång av medlemsregistret blir aktuell under 2017.
6. Styrelsen och andra redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet (med tacksamhet,
enligt ett tillägg av Mikael Reuter).
7. Verksamhetsplanen presenterades och godkändes.
 Årsmötet hålls i vanlig ordning på vårvintern 2018.
 Folkmålsstudier 55 kommer ut under sommaren.
 Ett seminarium om svenskundervisning är under planering. Seminariet
ordnas enligt den nuvarande planen i Vetenskapernas hus i Helsingfors
den 12–13 oktober 2017.
Budgeten presenterades och godkändes.
 Saara Haapamäki hälsade från språkvetenskapliga nämnden vid SLS
som har uppmanat FNF att söka mer bidrag för Folkmålsstudier.
Nämnden anser att det gärna kunde finnas medel för att anställa en
redaktör eller på något annat sätt underlätta utgivningen.
 Nämnden samarbetar också gärna med FNF när det gäller att ordna
seminarier, symposier m.m.
Medlemsavgiftens storlek diskuterades, och mötet föreslog att avgiften kvarstår
oförändrad.

8. Styrelsen från år 2016 omvaldes för år 2017.
9. Lotta Collin och Jenny Stenberg-Sirén valdes till verksamhetsgranskare och Jannika
Lassus och Taija Votkin till suppleanter.
10. Övriga ärenden
Frågan om vad FNF skulle kunna göra för att rekrytera nya medlemmar diskuterades.
Konferensen Svenskan i Finland i maj nämndes som ett möjligt sammanhang där
information skulle kunna förmedlas t.ex. till nya doktorander. Nordlistlistan och
ämnens och institutioners e-postlistor konstaterades också vara tänkbara
informationskanaler.
11. Mötet avslutades kl. 18.28.
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