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Föreningens styrelse och verksamhetsgranskare 
 

Föreningen hade under verksamhetsåret följande styrelse: Lieselott Nordman 

(ordförande), Saara Haapamäki (vice ordförande), Linda Huldén (sekreterare) 

och Sofie Henricson (skattmästare). Styrelsen sammanträdde till tre 

protokollförda möten. Styrelsen hade dessutom några informella arbetsmöten 

och återkommande konsultationer per e-post. Verksamhetsgranskare var 

Ingegerd Nyström och Ludvig Forsman med Arto Kirri och Christer 

Hummelstedt som suppleanter.  

 

 

Årsmöte 

 

Årsmötet hölls fredagen den 25 februari 2011 kl. 17.30 i Vetenskapernas hus i 

Helsingfors. Ingegerd Nyström valdes till ordförande för mötet. I samband 

med mötet hölls två vetenskapliga föredrag. Sarah Kvarnström (Åbo 

Akademi) och Janina Öhman (Helsingfors universitet) presenterade sina pro 

gradu-avhandlingar under rubrikerna En leende konståkerska och nio 

proffsiga ishockeyspelare. Om hur manliga och kvinnliga idrottare beskrivs i 

sportartiklar respektive Hur Sumpbåtsfladan blev Lagunen. Ortnamnen på 

skärgårdsorten Halstö under ett sekel. Av föreningens medlemmar deltog 

elva i årsmötesförhandlingarna. 

    

 

Föreningens tidskrift Folkmålsstudier 

 

Redaktörer för föreningens tidskrift Folkmålsstudier var under året 

professorerna Gunilla Harling-Kranck (Tammerfors universitet) och Hanna 

Lehti-Eklund (Helsingfors universitet). Folkmålsstudier volym 49 utkom 

under våren 2011 och distribuerades till alla medlemmar per post i juni. 

 

I november valdes Caroline Sandström (Institutet för de inhemska språken) 

och Camilla Lindholm (Helsingfors universitet) till nya redaktörer för 

tidskriften. De ersätter Gunilla Harling-Kranck, som meddelat att hon önskar 

avsäga sig uppdraget. 

 

 

Medlemsavgifter och -cirkulär 
 

Föreningen uppbar år 2011 liksom året innan en medlemsavgift om 25 euro 

för graduerade och 10 euro för studerande. Avgiften omfattar en 

medlemsavgift om 12,50 euro och en obligatorisk prenumerationsavgift på 

tidskriften Folkmålsstudier om 12,50 euro. För studerande är motsvarande 

summor 5 + 5 euro. Det totala antalet medlemmar var vid årets slut 100. 

Föreningen fick fyra nya medlemmar under året, och tre medlemmar skrev ut 



sig. Dessutom ströks tio inaktiva medlemmar ur registret i samband med en 

genomgång av de medlemsavgifter som kommit in under de senaste tre åren. 

Medlemsavgiften betalas inte av styrelsen och inte heller av 

hedersmedlemmar.  

 

Under året sändes två allmänna cirkulär ut till medlemmarna. 

 

 

Föreningens ekonomi 
 

 Föreningens ekonomi har varit tillfredsställande. Bokslutet visar ett underskott 

 på 1317,98 euro, men i budgetförslaget var ett även större underskott 

 inberäknat. Föreningen har inte ansökt om eller mottagit bidrag år 2011, 

 eftersom inget symposium anordnades och kostnaderna för föreningens 

 tidskrift täcktes av bidraget som lyftes året innan. Tidigare års överskott 

 föreslås täcka underskottet, så att föreningens kvarstående överskott blir knappt 

 3 800 euro. 

 

 

Ny webbplats 

  

 FNF:s nya webbplats www.fnf.fi öppnades i oktober. På den nya webbplatsen 

 finns bl.a. ett arkiv med information om föreningens tidigare evenemang, 

 årsberättelser och årsmötesprotokoll. Föreningens styrelse kommer hädanefter 

 själv att kunna sköta uppdateringen av webbplatsen, till skillnad från tidigare 

 då utomstående experter anlitades för uppdraget.   

 

 

Höstsymposium 

  

 I enlighet med ett tidigare årsmötesbeslut ordnade föreningen inget 

 höstsymposium detta år. Däremot inleddes planeringen av ett seminarium 

 hösten 2012. 

 

 

 

 

Jakobstad den 23 januari 2012  

 

 

 

 

 

Lieselott Nordman, ordförande   Linda Huldén, sekreterare 
 

 


