Föreningen för nordisk filologi rf

ÅRSBERÄTTELSE 2015
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 fem protokollförda möten
och hade dessutom återkommande konsultationer per e-post.
Verksamhetsgranskare var Lotta Collin och Martina Huhtamäki med IngMarie Loman och Erik Andersson som suppleanter.

Årsmöte
Årsmötet hölls fredagen den 6 februari 2015 kl. 17.30 i Åbo
Akademis humanistcenter Arken i Åbo. Camilla Lindholm valdes till
ordförande för mötet. I samband med mötet hölls två vetenskapliga
föredrag. Laura Grönroos (Åbo universitet) talade under rubriken Jag bor
själv, inte ensam. Användningen av ordet själv i dagens svenska och Alexis
Rancken (Åbo Akademi) under rubriken Språk och identitet på
kollisionskurs. En könad namntradition möter queera könsidentiteter. Elva
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 Martina Ollas. Volym 53 av Folkmålsstudier
utkom under sommaren och distribuerades till alla medlemmar i augusti.
Intresset för att publicera artiklar i Folkmålsstudier har ökat, och under
året planerades därför åtgärder som ska möjliggöra en tätare utgivning i
framtiden, bl.a. sökande av tilläggsfinansiering.

Medlemsavgifter och -cirkulär
Föreningen uppbar år 2015 en medlemsavgift på 25 euro för graduerade
och 10 euro för studerande. Avgiften omfattar en medlemsavgift på 12,50

euro och en obligatorisk prenumerationsavgift på tidskriften
Folkmålsstudier på 12,50 euro. För studerande är motsvarande summor 5
+ 5 euro. Enligt ett beslut fattat vid årsmötet 2015 ströks 6 medlemmar
som inte betalat sin medlemsavgift på över tre år ur registret. En medlem
som avlidit ströks också, och en skrev ut sig. Föreningen fick under året 2
nya medlemmar, och det totala antalet medlemmar var vid årets slut 103.
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 tillfredsställande och bokslutet visar ett
överskott på 687,03 euro. För utgivningen av Folkmålsstudier 53
beviljades föreningen ett bidrag på 3 300 euro ur Ingrid, Margit och
Henrik Höijers donationsfond II (Svenska litteratursällskapet i Finland).
Från samma fond mottog föreningen även ett understöd på 1 650 euro för
att ordna en doktorandkurs om språkvetenskapens historia. Eftersom
kursen som var planerad till hösten 2015 har skjutits upp med ett år har
detta bidrag överförts till år 2016.
Doktorandkurs
Den doktorandkurs om språkvetenskapens historia som planerats till
hösten 2015 har, som det framgår ovan, skjutits fram av olika praktiska
skäl. Kursen kommer i stället att ordnas i Åbo den 6–7 oktober 2016.
Planeringen av de nya arrangemangen inleddes hösten 2015 och fortsätter
under våren 2016.
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