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Föreningens styrelse och verksamhetsgranskare 
 

Föreningen hade under verksamhetsåret följande styrelse: Camilla 

Lindholm (ordförande), Ludvig Forsman (vice ordförande), Linda Huldén 

(sekreterare), Sofie Henricson (skattmästare) och Jenny Sylvin 

(styrelsemedlem). Styrelsen sammanträdde till sex protokollförda möten 

(av vilka tre var e-postmöten) och hade dessutom återkommande 

konsultationer per e-post. Verksamhetsgranskare var Lotta Collin och 

Sarah Wikner med Mikael Reuter och Taija Votkin som suppleanter.  

 

 

Årsmöte 

 

Årsmötet hölls torsdagen den 27 februari 2014 kl. 17.30 i Vetenskapernas 

hus i Helsingfors. Lieselott Nordman valdes till ordförande för mötet. I 

samband med mötet hölls två vetenskapliga föredrag. Sofie Henricson 

(Åbo universitet) talade under rubriken Svenska i finsk miljö och Anders 

Stendahl (Åbo Akademi) under rubriken Hur gammalt är det moderna 

bruket av ’en’ som obestämd artikel i svenskan och danskan? Tretton 

FNF-medlemmar deltog 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). 

Redaktionssekreterare var Sofie Henricson. Volym 52 av Folkmålsstudier 

utkom under sommaren och distribuerades till alla medlemmar i augusti.  

 

 

Medlemsavgifter och -cirkulär 
 

Föreningen uppbar år 2014 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 1 ny medlem under året, och det totala antalet 

medlemmar var vid årets slut 109. Medlemsavgiften betalas inte av 

hedersmedlemmar, styrelsen eller redaktörerna för Folkmålsstudier.  



 

Under året sändes två allmänna cirkulär ut till medlemmarna. 

 

 

Föreningens ekonomi 

   

Föreningens ekonomi har varit relativt tillfredsställande. Bokslutet visar 

ett underskott om 860,15 euro, vilket överskrider det budgeterade 

underskottet med ca 400 euro. Underskottet förklaras bland annat av att 

föreningen fick in färre medlemsavgifter än väntat, att föreningens 

domännamn förnyats för fem år och att styrelsens resekostnader varit 

högre än uppskattat. Tidigare års överskott föreslås täcka underskottet, så 

att föreningens kvarstående kapital blir knappt 7 000 euro. I summan ingår 

ett tidigare erhållet symposiebidrag om 2500 euro, som är avsett för 

doktorandkursen hösten 2015. Föreningen mottog 2900 euro i bidrag av 

Svenska litteratursällskapet i Finland för utgivningen av Folkmålsstudier 

52. 

 

 

Höstsymposium  

  

Föreningen ordnade tillsammans med Svenska litteratursällskapet ett 

seminarium med temat Flerspråkighet och språkkontakt i modern tid i 

Vetenskapernas hus i Helsingfors den 30–31 oktober. Seminariet inleddes 

med att Nina Pilke (Vasa universitet) och Paula Rossi (Uleåborgs 

universitet) presenterade några konklusioner av projektet Tvåspråkigheten 

och det mångkulturella Finland – god praxis och framtida utmaningar i en 

fackspråklig kontext (TMF). Föredrag hölls också av Jan Lindström 

(Helsingfors universitet), Jenny Sylvin (Helsingfors universitet), Heidi 

Rontu (Aalto-universitetet), Johanna Laakso (Universitetet i Wien), Tove 

Bull (Universitetet i Tromsø), Karin Hoyer (Finlands dövas förbund), 

Eeva-Liisa Nyqvist (Helsingfors universitet), Åsa Palviainen (Jyväskylä 

universitet), Ludvig Forsman (Åbo Akademi), Tomas Lehecka (Åbo 

Akademi) och Olle Josephson (Stockholms universitet). Bland föredragen 

fanns både projektpresentationer och redovisningar av resultat av 

genomförda studier, som alla på något sätt tog fasta på flerspråkighetens 

villkor och roll i olika kontexter. En del av föredragen kommer att 

publiceras inom ramen för Folkmålsstudier. 

 

Under året inleddes planeringen av en doktorandkurs om 

språkvetenskapens historia på 1900-talet, som ordnas i oktober 2015. 

 
 

 

 

   



   

  Jakobstad den 14 januari 2015  

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindholm, ordförande   Linda Huldén, sekreterare 

 


