Föreningen för nordisk filologi rf

ÅRSBERÄTTELSE 2016
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 tre protokollförda styrelsemöten och ett möte med
redaktionen för Folkmålsstudier. Styrelsen hade dessutom återkommande
konsultationer per e-post. Verksamhetsgranskare var Martina Huhtamäki och
Lotta Collin med Jan Lindström och Hanna Lehti-Eklund som suppleanter.
Eftersom Martina Huhtamäki var förhindrad granskade Jan Lindström
redovisningen i hennes ställe.

Årsmöte
Årsmötet hölls fredagen den 12 februari 2016 kl. 17.30 i Vetenskapernas hus i
Helsingfors. Camilla Lindholm valdes till ordförande för mötet. I samband med
mötet hölls två vetenskapliga föredrag: Martina Huhtamäki (Helsingfors
universitet) och Mikko Kauko (Åbo universitet) presenterade sina
doktorsavhandlingar under rubrikerna Prosodi hos frågor i Helsingforssvenska
respektive Jöns Budde och den grekisk-romerska antiken. Tretton FNFmedlemmar deltog i årsmötet.

Doktorandkurs om språkvetenskapens 1900-talshistoria
Den 6–7 oktober 2016 ordnade föreningen en doktorandkurs med temat
Centrala språkvetenskapliga teoribildningar på 1900-talet på Ilmaristen
matkailutila i Lundo. Föreläsare på kursen, som behandlade sex olika teoretiska
inriktningar, var Saara Haapamäki (Åbo Akademi), Peter Juul Nielsen
(Syddansk Universitet), Jannika Lassus (Svenska handelshögskolan), Ludvig
Forsman (Åbo Akademi) och Anna Vogel (Stockholms universitet). Åtta
doktorander från Åbo Akademi, Åbo universitet, Helsingfors universitet och
Tammerfors universitet deltog i kursen, som förutom föreläsningarna omfattade
förhandsläsning och sammanställning av läs- och föreläsningsdagböcker.

Ny grafisk profil
I årets första cirkulär lanserades föreningens nya logotyp och grafiska profil.
Den har skapats av Andrei Palomäki, som studerat grafisk design vid
Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad och driver grafikerbyrån Studio Andrei i
Vasa.

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 54 av Folkmålsstudier utkom
under sommaren och distribuerades till alla medlemmar i augusti.

Medlemsavgifter och -cirkulär
Föreningen uppbar år 2016 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. Under året fick föreningen
två nya medlemmar, en avled och två skrev ut sig. Det totala antalet
medlemmar var vid årets slut 102. 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 2 776,06 euro, vilket är en aning mindre än vi räknat med i
budgeten. Underskottet förklaras främst av att föreningen i år använt av
Svenska litteratursällskapet tidigare beviljade stipendier för att täcka
kostnaderna för doktorandkursen. Doktorandkursen finansierades även av
Letterstedtska föreningen (218,10 euro) och med hjälp av deltagaravgifter.
Tidigare års överskott föreslås täcka underskottet, så att föreningens
kvarstående kapital blir knappt 4 800 euro. Under verksamhetsåret tog
föreningen emot 4 000 euro i bidrag ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers
donationsfond II (SLS) för arbete med tidskriften Folkmålsstudier. Av detta
bidrag har ett överskott på 102,25 euro enligt överenskommelse med
forskningsavdelningen vid SLS förts över till följande verksamhetsår.

Jakobstad den 10 januari 2017
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