
Föreningen för nordisk filologi rf   PROTOKOLL  

     13.2.2020 

 

 

Årsmöte i Vetenskapernas hus i Helsingfors den 13 februari 2020 

Närvarande: Therese Lindström Tiedemann, Jenny Stenberg-Sirén, Anne-Maj Åberg, 

Caroline Sandström, Hanna Lehti-Eklund, Pirjo Kukkonen, Sara Rönnqvist, Taija Votkin, 

Tiina Räisä, Sinikka Segerståhl, Anne-Marie Londen, Pirkko Lilius, Martin Persson, Eeva-

Liisa Nyqvist, Sofie Henricson, Jenny Sylvin, Ludvig Forsman, Linda Huldén och Camilla 

Lindholm. 

1. Mötet öppnades kl. 18.12. 

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

Hanna Lehti-Eklund och Caroline Sandström valdes till protokolljusterare. 

3. Mötet konstaterade vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

4. Arbetsordningen för mötet godkändes. 

5. Årsberättelsen och föreningens bokslut redovisades, behandlades och godkändes. 

Verksamhetsgranskningsberättelsen lästes upp och godkändes. 

6. Styrelsen och andra redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet. 

7. Verksamhetsplanen och budgeten för år 2020 presenterades och godkändes. 

 Arbetet med Folkmålsstudier fortsätter; nästa nummer utkommer i juni. 

Systemet med ett års embargo på den digitala utgåvan ska utvecklas och tas i 

bruk. OJS-systemet är ännu inte helt klart – bl.a. en del automatiska 

meddelanden behöver gås igenom innan systemet öppnas för skribenter – men 

arbetet fortskrider. Eventuellt digitaliseras också äldre nummer. Daniela 

Piipponen fortsätter som redaktionssekreterare och kommer fortsättningsvis att 

ha en aktiv roll i arbetet. 

 FNF ordnar en skrivretreat den 13–15 maj 2020 på Backby gård i Esbo. 

Programmet kommer bl.a. att innehålla en föreläsning av Kimmo Svinhufvud 

om planering och genomförande av skrivprojekt, intervallskrivande i grupp och 

möjlighet till självständigt skrivande. Bidrag söks från SLS.  

 Medlemsavgiftens storlek ändras inte. 

8. Tiina Räisä valdes till ny ordförande för föreningen och ersätter Camilla Lindholm, 

som meddelat att hon önskar avgå. Sara Rönnqvist valdes till ny styrelsemedlem i 



stället för Linda Huldén, som också önskat avgå. Ludvig Forsman, Eeva-Liisa Nyqvist 

och Jenny Sylvin fick fortsatt förtroende som styrelsemedlemmar. 

9. Jenny Stenberg-Sirén och Sofie Henricson valdes till verksamhetsgranskare och Taija 

Votkin och Anne-Maj Åberg till suppleanter. 

10. Inga övriga ärenden anmäldes. 

11. Mötet avslutades kl. 19.07. 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Camilla Lindholm, ordförande  Linda Huldén, sekreterare 

 

 

 

 

Justerat 

 

______________________________  ______________________________ 

Hanna Lehti-Eklund   Caroline Sandström 

 

 

 

 


