Association suédoise de linguistique appliquée

ASLAs verksamhetsberättelse 2014-2015
Denna verksamhetsberättelse avser perioden från senaste årsmötet i maj 2014 t o m maj 2015.

ASLAs styrelse har sedan årsmötet i maj 2014 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
Fanny Forsberg Lundell, Stockholms universitet, fanny.forsberg.lundell@su.se
Marie Källkvist, Lunds universitet, marie.kallkvist@englund.lu.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
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 2014 hade föreningen ett symposium som arrangerades av 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 hölls. Symposiet var mycket välbesökt och blev en
stor framgång. Styrelsen vill återigen passa på att tacka arrangörerna med Mats Landqvist i
spetsen för ett mycket väl genomfört symposium.
Konferensvolymen efter symposiet 2014 kommer att publicera ett urval av de papers som
presenterades på Södertörn. Volymen är under utarbetande och beräknas vara klar under
hösten 2015. ASLA styrelse har beviljat medel för delar av det redaktionella arbetet med
volymen.
Efter årsmötet i maj 2014 har styrelsen sammanträtt 4 gånger, 2 gånger under hösten 2014 och
två gånger under våren 2015. Vid samtliga tillfällen har mötena skett på distans via Adobe
Connect. Styrelsen har arbetat med frågor kring hemsidan, ASLAs verksamhet på längre sikt,
inrättande av forskningsnätverk, utvecklande av ett uppsatspris, en ny logotyp, kontakten och
kommunikationen med moderorganisationen AILA och ekonomi.

AILA Europe kontaktade ASLAs ordförande under 2014 och erbjöd ASLA möjligheten att
presentera sin verksamhet i ett nummer av den internationella tidskriften European Journal of
Applied Linguistics (EuJAL). Ordförande har under året arbetat på artikeln tillsammans med
Britt-Louise Gunnarsson (Uppsala) som varit mångårig ordförande för ASLA. Artikeln
planeras att utkomma under hösten 2015.
Två nya forskningsnätverk har skapats i ASLA under året
Kommunikation i arbetslivet
Mona Blåsjö, Stockholms universitet, mona.blasjo@su.se
Carla Jonsson, Stockholms universitet, carla.jonsson@biling.su.se

Språkdidaktik med inriktning engelska
Koordinator:
Marie Källkvist, Mälardalens högskola, marie.kallkvist@mdh.sers jublieum 2016

Mer information om respektive forskningsnätverk finns på ASLAs hemsida, www.asla.se.

I augusti 2014 anordnades AILA konferensen i Brisbane med temat One world. Many
Languages. ASLAs styrelse var representerade vid konferensen genom Jonas Granfeldt och
Christian Waldmann.
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. Under året
har det gjorts ett antal inlägg på facebook sidan och det är i nuläget 85 personer som "gillat"
sidan. (https://www.facebook.com/pages/ASLA/531194203644724).
Styrelsens ambition är att fortsätta arbetet med både hemsidan och facebook-sidan i syfte att
göra dem mer dynamiska.
Nästa år, 2016, kommer ASLA att fira 50 år som förening. En interimistisk styrelse hade
bildats redan 1964 på initiativ av Max Gorosch, men ASLAs konstituerande möte hölls i Lund
1966 och föreningens första ordförande var Bertil Malmberg.
Jubileumet kommer att uppmärksammans bl a vid ASLA-symposiet som går av stapeln den
21-22 april 2016 i Uppsala.
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Jonas Granfeldt
Ordförande

