Föreningen för nordisk filologi r.f.

ÅRSBERÄTTELSE 2009

Föreningens styrelse och revisorer
Föreningen hade under verksamhetsåret följande styrelse: Lieselott Nordman
(ordf.), Saara Haapamäki (vice ordf.), Mona Forsskåhl (sekr.), Jannika Lassus
(skattmästare) och Gunilla Harling-Kranck (ledamot och redaktör för FMS).
Styrelsen sammanträdde till tre protokollförda möten. Styrelsen hade
dessutom återkommande konsultationer per e-post. Som revisorer fungerade
Ingegerd Nyström och Beatrice Silén med Arto Kirri och Christer
Hummelstedt som suppleanter.
Årsmöte
Årsmötet hölls fredagen den 27 februari 2009 i Vetenskapernas hus,
Helsingfors. Leif Höckerstedt valdes till ordförande för mötet. I samband med
mötet hölls två vetenskapliga föredrag. Fil. mag. Ludvig Forsman från Åbo
Akademi presenterade sin avhandling pro gradu under rubriken Språkbyte i
Gammelsvenskby. Fil. mag. Mira Strandberg från Helsingfors universitet
presenterade resultat från sin avhandling pro gradu När biskopen blir
Björkstrand. Referensbindning och styckeindelning i fyra nyhetstexter i
Kyrkpressen våren 2007. Av föreningens medlemmar deltog bara 9 i
årsmötesförhandlingarna på grund av andra evenemang som pågick samtidigt.
Föreningens tidskrift Folkmålsstudier
Redaktörer för föreningens tidskrift Folkmålsstudier under året var
professorerna Gunilla Harling-Kranck (Tammerfors universitet) och Hanna
Lehti-Eklund (Helsingfors universitet). Folkmålsstudier volym 47 utkom
under våren 2009 i samarbete med det femte Gustav Vasa-seminariet i
Jyväskylä 15–17 juni 2007. Som redaktörer fungerade även Camilla Wide,
Seija Tiisala och Marko Lamberg. Folkmålsstudier 47 distribuerades till alla
medlemmar per post i maj.
Medlemsavgifter och -cirkulär
Av sina medlemmar uppbar föreningen år 2009 precis som året innan en
avgift 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 113. Föreningen fick tre nya medlemmar under året, en

medlem skrev ut sig och en avled. Medlemsavgift betalas inte av styrelsen och
heller inte av hedersmedlemmar. Under året sändes två allmänna cirkulär ut
till medlemmarna.
Föreningens ekonomi
Föreningens ekonomi har varit tillfredsställande och bokslutet visar ett
överskott på 638,47 euro, trots att många medlemmar inte betalat
medlemsavgiften för år 2009. De uteblivna medlemsavgifterna är inget
problem de år föreningen har lite verksamhet, medan uteblivna
medlemsavgifter under andra år kan leda till underskott.
Föreningen har över 4 000 euro i gamla överskott. I detta ingår dock ett
tryckningsbidrag från Svenska litteratursällskapet i Finland för
Folkmålsstudier 48.
Planerat program för 2009
Under år 2009 planerade styrelsen en kurs kring språkvetenskapens klassiker
och bad medlemmar och andra intressenter anmäla sig i slutet av sommaren.
Puffar sändes ut till institutioner och på den gemensamma elektroniska
sändlistan Nordlist. Två anmälningar kom in varför styrelsen beslöt skjuta upp
startpunkten för kursen till våren 2010 och ytterliga sprida information om
kursen innan dess.
Enligt ett beslut från året innan ordnades inget höstsymposium år 2009.
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