
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ASLAs Verksamhetsberättelse 2017-2018 

 

Denna verksamhetsberättelse avser perioden från senaste årsmötet den 19 juni 2017 till 

och med årsmötet den 12 april 2018. 

 

ASLAs styrelse  

har sedan årsmötet i juni 2017 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, Göteborgs universitet 

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, båda under hösten 2017. 

Ytterligare ett möte var inplanerat i början av februari 2018, men fick ställas in pga 

sjukdom. Mötet ersattes med ett förfarande per capsulam (beslut om vinnare av 

ASLAs uppsatspris 2018). 

 

Val av vice ordförande och sekreterare 

Enligt ASLAs stadgar ska styrelsen ha en vice ordförande och en sekreterare. Dessa 

val gjordes vid styrelsemötet den 7 december 2017. Till vice ordförande valdes 

Christian Waldmann (Linnéuniversitetet) och till sekreterare valdes Elisabeth 
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Zetterholm (Stockholms universitet). 

 

Planering inför ASLA-symposiet 2018 

 

ASLA-symposiet kommer att hållas den 12-13 april 2018 vid Karlstads universitet. 

Temat är klassrumsforskning och språk/språkande. Symposiet har planerats av en 

lokal organisationskommitté vid Karlstads universitet under ledning av Pia Sundqvist, 

som är styrelseledamot i ASLA. Under hela planeringsperioden har Pia Sundqvist 

hållit ASLAs styrelse underrättad om symposieplaneringen. Antal anmälda är i nuläget 

ca 160 konferensdeltagare. 

 

ASLAs uppsatspris 

 

Inför ASLA-symposiet 2016 startades ASLAs uppsatspris. Styrelsen fattade den 12 

maj 2017 beslut om att fortsätta med detta förfarande. Ordförande skickade den 21 juni 

ut inbjudan att nominera pristagare för bästa magister- eller masteruppsats vid svenska 

lärosäten i ett ämne som faller inom tillämpad språkvetenskap. Inbjudan förmedlades 

genom ASLAs e-postlista, och alla styrelsemedlemmar fick i uppdrag att sprida till 

berörda personer vid sina egna lärosäten samt vid de lärosäten i Sverige som inte 

representeras av en ledamot i ASLAs styrelse. En påminnelse skickades ut per e-post 

den 14 september. Nomineringar skulle skickas till kassör Susan Sayehli senast den 1 

november 2017. Vid denna tidpunkt hade sex nominerade uppsatser inkommit. 

Styrelsen fattade den 13 september 2017 beslut om att en arbetsgrupp bestående av 

styrelseledamöterna Saga Bendegard, Fanny Forsberg Lundell och Susan Sayehli 

skulle läsa uppsatserna och föreslå och motivera en pristagare. Styrelsen fattade den 20 

februari 2018 beslut per capsulam att tilldela priset till Anna Heuman för uppsatsen 
med titeln Øresundsbron ligger som en åndelig Berlinmur mellem det danske og det 
svenske, framlagd vid Uppsala universitet. 
 
Planering inför ASLA-symposiet 2020 

 

Vid styrelsemötet den 13 september 2017 diskuterades möjliga lärosäten för 

värdskapet av ASLA-symposiet 2020. Styrelsen konstaterade att Göteborgs universitet 

inte fanns med bland de lärosäten som anordnat ASLA-symposiet under den senaste 

tioårsperioden. Därför fick styrelseledamoten Stina Ericsson i uppdrag att sondera på 

Göteborgs universitet om intresse fanns att anordna symposiet 2020. Stina Ericsson 

meddelade omgående därefter att Göteborgs universitet gärna anordnar symposiet 

2020, och preliminära datum är den 23-24 april 2020. 

 
 

 

Lund den 5 april 2018 

 

Marie Källkvist 

Ordförande 

 


