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Årsmöte
den 25 februari 2011 kl. 17.35–18.05
Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors

Före årsmötesförhandlingarna, kl. 16.30–17.20, hölls två vetenskapliga föredrag: fil. kand. Sarah
Kvarnström (Åbo Akademi): En leende konståkerska och nio proffsiga ishockeyspelare. Om hur manliga
och kvinnliga idrottare beskrivs i sportartiklar och fil.mag. Janina Öhman (Helsingfors universitet):
Hur Sumpbåtsfladan blev Lagunen. Ortnamnen på skärgårdsorten Halstö under ett sekel.

Närvarande vid årsmötesförhandlingarna: Taija Swanström, Saara Haapamäki, Janina Öhman,
Sarah Kvarnström, Arto Kirri, Caroline Sandström, Mikael Reuter, Sofie Henricson, Linda Huldén,
Lieselott Nordman och Ingegerd Nyström.
1. Föreningens ordförande Lieselott Nordman öppnade mötet kl. 17.35.
2. Ingegerd Nyström valdes till ordförande och Linda Huldén till sekreterare för mötet.
Caroline Sandström och Taija Swanström valdes till protokolljusterare.
3. Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
4. Arbetsordningen för mötet godkändes.
5. Årsberättelsen för 2010 (bilaga 1) delades ut och godkändes efter att mötesdeltagarna
föreslagit några mindre justeringar. Föreningens skattmästare Sofie Henricson redogjorde
för räkenskaperna för det gångna året (bilaga 2 och 3). Revisionsberättelsen lästes upp och
godkändes.
6. Styrelsen och andra ansvarsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.
7. Följande verksamhetsplan för 2011 presenterades:





Folkmålsstudier nr 49, med bidrag från höstsymposiet Språk och sociala roller,
utkommer under våren.
Arbetet med Folkmålsstudier nr 50 inleds.
Ett nytt redaktionsråd för Folkmålsstudier tillsätts under året.
Föreningen ordnar, i enlighet med ett tidigare beslut, inget symposium under
2011.

Budgetplanen för 2011 (bilaga 4) behandlades och godkändes efter att FNF:s ordförande
Lieselott Nordman motiverat varför föreningen inte ansöker om tryckningsbidrag för
Folkmålsstudier nr 50 förrän nästa år. Eftersom FMS nr 49 fortfarande är under utgivning är
det svårt att i det här skedet söka bidrag för följande nummer.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2011 förblir densamma som tidigare, d.v.s. 25
euro för graduerade och 10 euro för studerande.
8. Val av styrelse. Hela styrelsen återvaldes, med undantag för Gunilla Harling-Kranck som
meddelat att hon önskar lämna sin post. En ersättare kommer att utses vid nästa årsmöte, och
fram till dess har styrelsen fyra medlemmar: Lieselott Nordman (ordförande), Saara
Haapamäki (vice ordförande), Linda Huldén (sekreterare) och Sofie Henricson
(skattmästare).
9. Till verksamhetsgranskare återvaldes Ingegerd Nyström. Ludvig Forsman valdes till ny
verksamhetsgranskare i stället för Beatrice Silén, som avböjt återval. Christer Hummelstedt
och Arto Kirri omvaldes till suppleanter.
10. Under övriga ärenden konstaterades att benämningen revisor för FNF:s del kan ändras till
verksamhetsgranskare i enlighet med den nya föreningslagen.
11. Mötet avslutades kl. 18.05.
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