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2017-06-05

ASLAs Verksamhetsberättelse 2016-2017
Denna verksamhetsberättelse avser perioden från senaste årsmötet den 21
april 2016 till och med maj 2017.
ASLAs styrelse
har sedan årsmötet i april 2016 bestått av följande ledamöter:
Ordförande
Marie Källkvist, Lunds universitet
Kassör
Susan Sayehli, Stockholms universitet
Ansvarig för skriftserien
Saga Bendegard, Stockholms universitet
Ansvarig för e-postlistan
Christian Waldmann, Linnéuniversitetet
Övriga ledamöter
Stina Ericsson, Linnéuniversitetet
Fanny Forsberg Lundell, Stockholms universitet
Nigel Musk, Linköpings universitet
Pia Sundqvist, Karlstads universitet
Jonathan White, Högskolan Dalarna
Elisabeth Zetterholm, Stockholms universitet
Möten under perioden
Sedan senaste årsmötet har styrelsen haft två möten, ett under hösten 2016
och ett under våren 2017. Båda har skett på distans via Adobe Connect.
Arbetet har framförallt bestått av planering inför ASLA-symposiet 2018,
som kommer att äga rum den 12-13 april vid Karlstads universitet. Styrelsen
har också arbetat med planering inför uppsatspriset, som planeras delas ut
igen i samband med ASLA-symposiet 2018 samt med e-postlistan.
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Två styrelsemöten planeras under hösten 2017 då planeringen inför ASLAsymposiet intensifieras.
ASLA:s medlemsantal
ASLA hade den 12 maj 2017 (senaste styrelsemötet) 80 medlemmar.
ASLA-symposiet 2016
ASLA-symposiet hölls vid Uppsala universitet den 21-22 april 2016. Temat
var Språk och norm. Symposiet var välbesökt, och innefattande utöver
vanliga konferenspresentationer och plenarföreläsningar även ASLAs 50årsjubileum. För första gången delade ASLA ut uppsatspriser till två
studenter för deras masteruppsatser. ASLA utsåg även två hedersledamöter:
professor emerita Britt-Louise Gunnarsson och professor emeritus Kenneth
Hyltenstam, som båda gjort särskilt stora insatser för ASLA genom åren.
En konferensvolym är under utarbetande av symposiearrangörerna och
planeras vara färdig under hösten 2017.
Planering inför ASLA-symposiet 2018
ASLA-symposiet 2018 äger rum vid Karlstads universitet den 12-13 april.
Temat är Klassrumsforskning och språk/språkande. Information finns här:
https://www.kau.se/csl/samverkan/samverkan/konferenser/asla-2018. ”Call
for papers” har skickats ut på ASLAs e-postlista samt i ordförandens nätverk
under våren 2017. Ytterligare utskick kommer att ske efter
sommarsemestern.

Lund den 5 juni 2017
Marie Källkvist
Ordförande

