Föreningen för nordisk filologi r.f.

ÅRSBERÄTTELSE 2012
Föreningens styrelse och verksamhetsgranskare
Föreningen hade under verksamhetsåret följande styrelse: Lieselott
Nordman (ordförande), Saara Haapamäki (vice ordförande), Linda Huldén
(sekreterare) och Jenny Stenberg-Sirén (skattmästare). Styrelsen
sammanträdde till fem protokollförda möten och hade dessutom
återkommande konsultationer per e-post. Verksamhetsgranskare var
Ludvig Forsman och Lotta Collin med Arto Kirri och Christer
Hummelstedt som suppleanter.

Årsmöte
Årsmötet hölls torsdagen den 23 februari 2012 kl. 17.25 i Arken (Åbo
Akademi) i Åbo. Erik Andersson valdes till ordförande för mötet. I
samband med mötet hölls två vetenskapliga föredrag. Anna Heikkilä
(Helsingfors universitet) och Maria Rönnbacka (Åbo Akademi)
presenterade sina pro gradu-avhandlingar under rubrikerna Lär arbetet
mästaren? En presentation om självlärda och utbildade konferenstolkar
samt deras yrkesvisdom och Identitet och interaktion hos en grupp
vietnamesiska finlandssvenskar. Av föreningens medlemmar deltog elva i
årsmötesförhandlingarna.

Föreningens tidskrift Folkmålsstudier
Redaktörer för föreningens tidskrift Folkmålsstudier var under året Hanna
Lehti-Eklund (Helsingfors universitet), Camilla Lindholm (Helsingfors
universitet) och Caroline Sandström (Institutet för de inhemska språken).
Folkmålsstudier volym 50 utkom sommaren 2012 och distribuerades till
alla medlemmar i augusti.

Medlemsavgifter och -cirkulär
Föreningen uppbar år 2012 liksom året innan en medlemsavgift 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 + 5 euro. Föreningen fick 5 nya medlemmar under året, och det

totala antalet medlemmar var vid årets slut 105. Medlemsavgiften betalas
inte av styrelsen och inte heller av hedersmedlemmar.
Under året sändes två allmänna cirkulär ut till medlemmarna.

Föreningens ekonomi
Föreningens ekonomi har varit tillfredsställande. Bokslutet visar ett
underskott på 390,92 euro, men i budgetförslaget var ett även större
underskott inberäknat. Föreningen mottog 1600 euro i bidrag av Svenska
litteratursällskapet i Finland för tryckningen av Folkmålsstudier 50. För
höstsymposiet Metoder inom nordistiken mottog föreningen 3500 euro i
bidrag från Svenska litteratursällskapet i Finland. Svenskämnet vid Åbo
Akademi, som föreningen samarbetade med kring symposiet, mottog 2000
euro i bidrag från Stiftelsen för Åbo Akademi. Tidigare års överskott
föreslås täcka underskottet, så att föreningens kvarstående överskott blir
knappt 3 400 euro.

Höstsymposium
Föreningen ordnade, i samarbete med svenskämnet vid Åbo Akademi, ett
höstsymposium i Åbo den 5–6 oktober 2012. Symposiet hade temat
Metoder inom nordistiken, och föredrag hölls av Unn Røyneland
(Universitetet i Oslo), Marie Mægaard (Köpenhamns universitet), Eija
Aho (Helsingfors universitet), Jan Lindström (Helsingfors universitet), Per
Holmberg (Göteborgs universitet) och Saara Haapamäki (Åbo Akademi). I
programmet ingick också en workshop där doktorander och forskare från
Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Åbo universitet och Tammerfors
universitet kunde diskutera metodfrågor i anslutning till sina egna projekt.
De sammanlagt 28 symposiedeltagarna hade möjlighet att fortsätta
diskussionerna under symposiemiddagen som ordnades efter den första
symposiedagen.
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