Föreningen för nordisk filologi rf

ÅRSBERÄTTELSE 2019
Föreningens styrelse och verksamhetsgranskare
Föreningen hade under verksamhetsåret följande styrelse: Camilla Lindholm
(ordförande), Ludvig Forsman (vice ordförande), Linda Huldén (sekreterare),
Eeva-Liisa Nyqvist (skattmästare) och Jenny Sylvin (styrelsemedlem).
Styrelsen sammanträdde till tre protokollförda möten och hade dessutom
återkommande konsultationer per e-post och en informell träff i samband med
postningen av Folkmålsstudier. Verksamhetsgranskare var Lotta Collin och
Jenny Stenberg-Sirén med Taija Votkin och Sofie Henricson som suppleanter.
Årsmöte
Föreningens årsmöte hölls torsdagen den 7 februari 2019 kl. 17.40 i Arken i
Åbo. Camilla Lindholm valdes till ordförande för mötet. I anslutning till mötet
ordnade föreningen ett seminarium med temat Att publicera i nordistik, som var
öppet för alla intresserade. Sjutton FNF-medlemmar deltog i årsmötet.
Seminariet Att publicera i nordistik
Seminariet Att publicera i nordistik ordnades, som det framgick ovan, den 7
februari 2019 i Arken i Åbo. I programmet ingick föredrag av Saara
Haapamäki (Åbo Akademi), Catrin Norrby (Stockholms universitet) och Lotta
Collin (Åbo Akademi). Seminariet avslutades med en paneldebatt med temat
”Att publicera sig karriärmedvetet. Perspektiv på val av form och forum” med
Hanna Lehti-Eklund (Helsingfors universitet), Jan Lindström (Helsingfors
universitet), Catrin Norrby (Stockholms universitet) och Jennica Thylin-Klaus
(Svenska litteratursällskapet i Finland) som deltagare. Debatten leddes av
Camilla Lindholm och Ludvig Forsman och resulterade i engagerade
diskussioner om skrivande och publicering av vetenskapliga avhandlingar och
artiklar. Totalt 28 personer deltog i seminariet.
Föreningens tidskrift Folkmålsstudier
Redaktörer för föreningens tidskrift Folkmålsstudier var under året Hanna
Lehti-Eklund (Helsingfors universitet), Jannika Lassus (Helsingfors universitet)
och Caroline Sandström (Institutet för de inhemska språken). Redaktionssekreterare var Daniela Piipponen. Volym 57 av Folkmålsstudier utkom under
sommaren och distribuerades till alla medlemmar i augusti.

Under året genomfördes digitaliseringen av Folkmålsstudier. Nummer 57
utkom i pappersform, men i fortsättningen kommer tidskriften även att utges
digitalt. FNF-medlemmar kommer att kunna välja i vilken form de vill få nya
nummer. Därtill skannades alla nummer från 2000-talet och finns nu, med
undantag för nummer 56 och 57, fritt tillgängliga på journal.fi. Också senare
nummer kommer att bli fritt tillgängliga vartefter embargot på ett år för varje
nummer löper ut. Redaktionssekreteraren Daniela Piipponen hade en aktiv roll i
arbetet med digitaliseringen.
Medlemsavgifter och -cirkulär
Föreningen uppbar år 2019 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
4 nya medlemmar, och en medlem skrev ut sig. Det totala antalet medlemmar
var vid årets slut 95. 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 svagare än i fjol. Bokslutet visar ett underskott
om 232,72 euro, och föreningens eget kapital uppgår till 6 251,74 euro. Den
största orsaken till underskottet var högre lönebikostnader (1107 euro) än
budgeterat (500 euro). Medlemsintäkterna uppgår till 700 euro.
Under verksamhetsåret har föreningen lyft ett understöd om 6 000 svenska
kronor från Letterstedtska föreningen, som beviljades för att täcka
resekostnaderna för en inbjuden föredragshållare under FNF-symposiet i
februari 2019. Föreningen har också lyft ett bidrag på 9 000 euro från Ingrid,
Margit och Henrik Höijers donationsfond (SLS) för det redaktionella arbetet
med och digitaliseringen av Folkmålsstudier. Av detta bidrag har ett överskott
på 431,11 euro enligt överenskommelse med forskningsavdelningen vid SLS
sparats för framtida ändamål.
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