
 

Föreningen för nordisk filologi r.f.   PROTOKOLL 

       

      

  

Årsmöte den 6 februari 2015 i Arken, Åbo 

 

Före årsmötet hölls två vetenskapliga föredrag. Laura Grönroos (Turun yliopisto) talade under 

rubriken Jag bor själv, inte ensam. Användningen av ordet själv i dagens svenska och Alexis 

Rancken (Åbo Akademi) under rubriken Språk och identitet på kollisionskurs. En könad 

namntradition möter queera könsidentiteter. 

Närvarande vid årsmötesförhandlingarna var: Erik Andersson, Ing-Marie Loman, Ruth 

Mulvad, Saara Haapamäki, Ludvig Forsman, Maiju Alanen, Jenny Sylvin, Lotta Collin, Sofie 

Henricson, Linda Huldén och Camilla Lindholm. 

 

1.  Mötet öppnades kl. 17.35. 

2.  Camilla Lindholm valdes till ordförande och Linda Huldén till sekreterare för mötet. 

Saara Haapamäki och Erik Andersson valdes till protokolljusterare. 

3.  Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

4.  Arbetsordningen godkändes. 

5.  Årsberättelsen godkändes, räkenskaperna gicks igenom och verksamhetsgranskarnas 

utlåtande lästes upp. Erik Andersson föreslog en revidering av en formulering i avsnittet 

om föreningens ekonomi i årsberättelsen. 

 

6.  Styrelsen och de övriga redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet. 

7.  Verksamhetsplanen och budgeten för 2015 presenterades och godkändes. Erik 

Andersson föreslog att de föredrag som hålls i anslutning till årsmötet framöver också 

tas upp i verksamhetsplanen. Årsmötet beslutade vidare att medlemsavgiften kvarstår 

oförändrad. Ing-Marie Loman föreslog att betalningsuppmaningen i framtiden skickas 

ut som ett separat meddelande eller brev. 

8.  Styrelsens ordförande och samtliga övriga styrelsemedlemmar återvaldes. 

9.  Lotta Collin och Martina Huhtamäki valdes till verksamhetsgranskare och Ing-Marie 

Loman och Erik Andersson till suppleanter. 

10.  Övriga ärenden:  

 Maiju Alanen föreslog några språkliga ändringar i föreningens stadgar, bl.a. att 

formen besluter ändras till beslutar, att skall ändras till ska och att termen 

arbetsordning byts ut mot dagordning i enlighet med språkvårdens 

rekommendationer. Mötesdeltagarna konstaterade att det är svårt och dyrt att föra 

in ändringar i stadgarna och att det därför kan löna sig att göra ändringarna i 

samband med större framtida ändringar.  



 Mötet understödde vidare styrelsens förslag att medlemmar som inte betalat sin 

medlemsavgift på tre år stryks ur medlemsregistret.   

11. Mötet avslutades kl. 18.20. 

 

 

 

____________________________ 

Linda Huldén, sekreterare 

 

 

 

Protokollet justerat 

 

____________________________  ____________________________ 

Saara Haapamäki   Erik Andersson 

 


