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Före årsmötesförhandlingarna, kl. 16.00–17.15, hölls två vetenskapliga föredrag. Anna Heikkilä
(Helsingfors universitet) talade under rubriken Lär arbetet mästaren? En presentation om
självlärda och utbildade konferenstolkar samt deras yrkesvisdom, och Maria Rönnbacka (Åbo
Akademi) under rubriken Identitet och interaktion hos en grupp vietnamesiska finlandssvenskar.
Närvarande vid årsmötesförhandlingarna var Camilla Wide, Ludvig Forsman, Saara Haapamäki,
Arto Kirri, Lotta Collin, Viveca Rabb, Maria Rönnbacka, Linda Huldén, Lieselott Nordman, Sofie
Henricson och Erik Andersson.
1. Föreningens ordförande Lieselott Nordman öppnade mötet kl. 17.25.
2. Erik Andersson valdes till ordförande och Linda Huldén till sekreterare för mötet. Lotta
Collin och Ludvig Forsman valdes till protokolljusterare.
3. Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
4. Arbetsordningen för mötet godkändes.
5. Årsberättelsen för 2011 (bilaga 1) delades ut och godkändes. Föreningens skattmästare Sofie
Henricson redogjorde för räkenskaperna för det gångna året (bilaga 2 och 3).
Verksamhetsgranskningsberättelsen lästes upp och godkändes.
6. Styrelsen och de övriga ansvarsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.
7. Följande verksamhetsplan för 2012 presenterades:



Folkmålsstudier nr 50, med bidrag från höstsymposiet Nya perspektiv på
dialekter, utkommer under året.
Föreningen ordnar ett höstsymposium med temat Metoder inom nordistiken i
Tvärminne i slutet av september eller början av oktober. Symposiet ska ge
doktorander och andra forskare, lärare och pro gradu-avhandlingsskribenter
möjlighet att diskutera metodfrågor. Föreläsare från Finland, Sverige, Norge
och/eller Danmark kommer att bjudas in, och seminaredeltagarna kommer att
ha möjlighet att presentera sina egna forskningsprojekt i samband med ett antal
workshoppar.

Budgetplanen för 2012 (bilaga 4) behandlades och godkändes. På initiativ av Camilla Wide
diskuterades möjligheten att ansöka om mer bidrag för höstsymposiet än den summa som
angetts i budgeten. Mötet beslutade att summan höjs till 4000 euro, vilket betyder att
underskottet i budgeten sjunker till 50 euro.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2012 förblir densamma som tidigare, d.v.s. 25
euro för graduerade och 10 euro för studerande.
8. Val av styrelse. Årsmötet återvalde Lieselott Nordman till ordförande, Saara Haapamäki till
vice ordförande och Linda Huldén till sekreterade för föreningen. Sofie Henricson hade
avböjt återval, och till ny skattmästare valdes därför Jenny Stenberg-Sirén.
9. Ludvig Forsman återvaldes till verksamhetsgranskare, och Lotta Collin valdes till ny
verksamhetsgranskare i stället för Ingegerd Nyström, som meddelat att hon önskar avsäga
sig uppdraget. Christer Hummelstedt och Arto Kirri omvaldes till suppleanter.
10. Inga övriga ärenden fanns att diskutera.
11. Mötet avslutades kl. 18.05.
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