Föreningen för nordisk filologi rf

ÅRSBERÄTTELSE 2018
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 möten och hade dessutom återkommande
konsultationer per e-post. Verksamhetsgranskare var Lotta Collin och Jenny
Stenberg-Sirén med Taija Votkin och Tiina Räisä som suppleanter.

Årsmöte
Föreningens årsmöte hölls torsdagen den 8 februari 2018 kl. 17.25 i
Vetenskapernas hus i Helsingfors. Camilla Lindholm valdes till ordförande för
mötet. I anslutning till mötet ordnade föreningen ett symposium med temat
Svenskan och språkundervisning i flerspåkiga klassrum, och det sista
föredraget var öppet för alla intresserade. Det hölls av professor emeritus JanOla Östman (Helsingfors universitet) och hade rubriken ”Om att nyanlända till
den svenska landsbygden i Finland”. Tretton FNF-medlemmar deltog i
årsmötet; föredraget åhördes av betydligt fler.

Symposium om svenskan och språkundervisning i flerspråkiga klassrum
Symposiet Svenskan och språkundervisning i flerspråkiga klassrum ordnades
den 8–9 februari 2018. I programmet ingick föredrag av Gun Oker-Blom och
Yvonne Nummela (Utbildningsstyrelsen), Elisabeth Zetterholm (Stockholms
universitet), Beatrice Silén och Therese Lindström Tiedemann (Helsingfors
universitet), Jan-Ola Östman (Helsingfors universitet), Anna Slotte
(Helsingfors universitet), Mikaela Björklund (Åbo Akademi), Paulina NymanKoskinen (Jyväskylä universitet), Camilla Rosvall (Jyväskylä universitet/Åbo
Akademi), Siv Björklund (Åbo Akademi) och Olli-Pekka Salo (Jyväskylä
normalskola/Jyväskylä universitet). Totalt deltog ca 25 personer i symposiet.

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 Martina Ollas.
Volym 56 av Folkmålsstudier utkom under sommaren och distribuerades till
alla medlemmar i augusti. Under året fortskred planeringen av en övergång till
digital utgivning av tidskriften år 2019.

Medlemsavgifter och -cirkulär
Föreningen uppbar år 2018 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
2 nya medlemmar och 2 medlemmar skrev ut sig. I samband med en
genomgång av medlemsregistret ströks därutöver 6 medlemmar som varit
inaktiva en längre tid. Det totala antalet medlemmar var vid årets slut 92.
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. Bokslutet visar ett överskott
om 1 444,23 euro, och föreningens totala kapital uppgår till 6 484,46 euro. En
del av detta kapital används förslagsvis för att täcka kostnader för seminariet
om att publicera i nordistik som anordnas i samband med årsmötet 2019. För
detta seminarium har föreningen även beviljats ett understöd om 6 000 svenska
kronor från Letterstedtska föreningen, men detta bidrag lyfts först år 2019.
Under verksamhetsåret lyfte föreningen ett bidrag om 4 000 euro, som beviljats
år 2017, för symposiet om svenskundervisning som ordnades i februari 2018.
Av detta bidrag har ett överskott om 236,01 euro enligt överenskommelse med
forskningsavdelningen vid SLS sparats för framtida ändamål. Överskottet
används förslagsvis för att bidra till finansieringen av seminariet om att
publicera i nordistik. Under verksamhetsåret tog föreningen även emot 8 000
euro i bidrag ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II (SLS) för
arbete med tidskriften Folkmålsstudier.

Vasa den 10 januari 2019

Camilla Lindholm, ordförande

Linda Huldén, sekreterare

