Association suédoise de linguistique appliquée

ASLAs verksamhetsberättelse 2013-2014
Denna verksamhetsberättelse avser perioden från senaste årsmötet i maj 2013 t o m maj 2014.
Enligt ASLAs stadgar ska föreningen ägna sig åt verksamhet inom följande två områden:
1. Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap eller Association Suédoise de Linguistique
Appliquée (förkortat ASLA), som ingår i den internationella organisationen Association Internationale de
Linguistique Appliquée (förkortat AILA), har till ändamål att främja språkvetenskaplig forskning med
anknytning till praktiska språkproblem i samhället samt att informera om sådan forskning och bidra till
spridning av forskningsresultaten.
2. ASLA ska söka nå detta ändamål speciellt på följande sätt:
a) genom att anordna konferenser, symposier och seminarier
b) genom att publicera en bulletin, ASLA Information
c) genom att distribuera AILA Review
d) genom att delta i AILA:s forskningsnätverk och arbetsgrupper.
[ASLA, Stadgar, http://asla.se/kontakt/stadgar/]

Under verksamhetsåret 2013 har föreningen inte haft något symposium. I enlighet med vad
som beslutades på årsmötet 2010 har ASLA symposium vartannat år. Nästa symposium äger
rum på Södertörns högskola den 8-9 maj 2014 med temat Språkets roll i och för
identitetsskapande processer. Plenarföreläsare är Professor Per Ledin, Professor Ben Rampton
och Dr Nóra Schleicher och ytterligare ett drygt 40-tal presentationer kommer att hållas.
En delvis ny styrelse valdes vid årsmötet i maj 2013 (se nedan). Efter årsmötet sammanträdde
den nya styrelsen tre gånger, ett möte skedde i Lund och de två övriga genomfördes på distans
via Adobe Connect. Styrelsen har arbetat med frågor kring hemsidan, ASLAs verksamhet på
längre sikt, forskningsnätverk, kontakten och kommunikationen med moderorganisationen
AILA och ekonomi.
Arbetet med hemsidan (www.asla.se) har inneburit att sidan fått ett nytt grafiskt utseende, att
en informationssida med information från AILA har skapats, liksom ett sk RSS-flöde på
förstasidan. Dessa åtgärder kommer förhoppningsvis att förbättra informationsspridningen via
hemsidan. Styrelsen har också förberett för ett kalendarium där medlemmar skall kunna
publicera nyheter om tillämpad språkforskning i Sverige och utomlands, t ex konferenser.
Styrelsen beslutade i november 2013 om att ASLA skulle skapa en facebook-sida i syfte att nå
ut till fler intresserade personer och bättre kunna sprida information om ASLAs verksamhet.
facebook-sidan skapades av Susan Sayehli (LU) och lanserades i februari 2014. Sidan har i
skrivande stund 58 "likes" (https://www.facebook.com/pages/ASLA/531194203644724).

Styrelsens ambition är att under 2014 fortsätta arbetet med både hemsidan i syfte att göra den
mer dynamisk och facebook-sidan.
Under 2013 färdigställdes och distribuerades ASLAs årsbok nummer 24. Detta är
konferensvolymen som följde på ASLAs symposium 2012, organiserat genom ett samarbete
mellan Linköpings universitet och Linnéuniversitetet. Styrelsen vill framföra sitt tack till
utgivarna. Språk i undervisning. Rapport från ASLA:s vårsymposium, Linköping, 11-12 maj
2012. Rosén, Christina., Simfors, Per. & Sundberg, Ann-Kari (Red.) (2013). ASLAs årsbok
nr 24. ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.
AILA review 25 Integrating Content and Language in Higher Education
Gaining Insights into English-Medium Instruction at European Universities (2013) skickades
ut till samtliga betalande medlemmar under 2013.
ASLAs styrelse har sedan årsmötet i maj 2013 bestått av följande ledamöter:
Ordförande
Jonas Granfeldt, Lunds universitet, jonas.granfeldt@rom.lu.se
Kassör
Susan Sayehli, Lunds universitet, susan.sayehli@ling.lu.se
Ansvarig för skriftserien
Saga Bendegard, saga.bendegard@nordiska.uu.se
Övriga ledamöter
Sofia Ask, Linnéuniversitetet, sofia.ask@lnu.se
Marie Källkvist, Lunds universitet, marie.kallkvist@englund.lu.se
Hans Landqvist, Göteborgs universitet, Hans.Landqvist@svenska.gu.se
Mats Landqvist, Södertörns högskola, mats.landqvist@sh.se
Nigel Musk, Linköpings universitet, nigel.musk@liu.se
Antti Yliksiiskilä, Högskolan Dalarna, ylik@du.se
Christian Waldmann, Umeå universitet, christian.waldmann@nord.umu.se
I december 2013 genomfördes ett fyllnadsval till styrelsen. Hans Landqvist (GU) lämnade sin
plats och ersattes efter medlemsval av Fanny Forsberg Lundell (SU).
Lund 2014-04-24
Jonas Granfeldt

Ordförande

