
Föreningen för nordisk filologi r.f.     PROTOKOLL 

       

          

 

 

Årsmöte den 27 februari 2014 kl. 17.31–18.02 i Vetenskapernas hus, 
Helsingfors 
 

Före årsmötesförhandlingarna, kl. 16.15–17.15, hölls två vetenskapliga föredrag. Sofie 

Henricson (Åbo universitet) talade under rubriken Svenska i finsk miljö och Anders 

Stendahl (Åbo Akademi) under rubriken Hur gammalt är det moderna bruket av ’en’ som 

obestämd artikel i svenskan och danskan? 

 

Närvarande vid årsmötesförhandlingarna var: Taija Votkin, Sofie Henricson, Ludvig 

Forsman, Jan Lindström, Jenny Sylvin, Anders Stendahl, Caroline Sandström, Anne-

Marie Londen, Pirkko Lilius, Mikael Reuter, Linda Huldén, Jenny Stenberg-Sirén och 

Lieselott Nordman. 

 

 

1. Föreningens ordförande Lieselott Nordman öppnade mötet kl. 17.31. 

 

2. Lieselott Nordman valdes till ordförande och Linda Huldén till sekreterare för 

mötet. Caroline Sandström och Jan Lindström valdes till protokolljusterare. 

 

3. Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

 

4. Arbetsordningen för mötet godkändes. 

 

5. Årsberättelsen för år 2013 (bilaga 1) lästes upp och godkändes. Föreningens 

skattmästare Jenny Stenberg-Sirén redogjorde för räkenskaperna för det gångna 

året (bilaga 2 och 3). Verksamhetsgranskarnas utlåtande lästes upp och 

godkändes. 

 

6. Styrelsen och de övriga ansvarsskyldiga beviljades ansvarsfrihet. 

 

7. Lieselott Nordman presenterade följande verksamhetsplan för år 2014: 

 

 FNF ordnar i samarbete med språkvetenskapliga nämnden vid 

Svenska litteratursällskapet ett symposium med temat 

Flerspråkighet och språkkontakt i modern tid på SLS den 30–31 

oktober 2014. 

 Folkmålsstudier 52 utkommer under våren. Några av de artiklar 

som ingår i det nya numret är baserade på föredrag som hölls i 

samband med föreningens höstsymposium Metoder inom 

språkvetenskapen i Åbo hösten 2012. 



Budgeten för år 2014 (bilaga 4) behandlades och godkändes. Årsmötet beslutade 

vidare att medlemsavgiften för år 2014 förblir densamma som tidigare, d.v.s. 25 

euro för graduerade och 10 euro för studerande. 

8. Styrelsen för år 2014 valdes. Ordföranden Lieselott Nordman hade avböjt återval, 

och till ny ordförande valdes Camilla Lindholm. Jenny Stenberg-Sirén hade också 

avböjt återval, och till ny medlem i styrelsen valdes Sofie Henricson. Ludvig 

Forsman, Jenny Sylvin och Linda Huldén återvaldes. 

 

9. Lotta Collin och Sarah Kvarnström återvaldes som verksamhetsgranskare, och 

Mikael Reuter och Taija Votkin valdes till suppleanter. 

 

10. Inga övriga ärenden togs upp till diskussion. 

 

11. Mötet avslutades kl. 18.02. 

 

 

 

Jakobstad den 10 mars 2014 

 

 

Linda Huldén, sekreterare 

 

 

 

Protokollet justerat 

 

 

Caroline Sandström     Jan Lindström 

 

 

 


