Verksamhetsberättelse

ASLA:s Verksamhetsberättelse 2019–2020
Denna verksamhetsberättelse avser perioden från senaste årsmötet den 20 juni 2019 till
och med årsmötet den 23 april 2020.
ASLA:s styrelse
har under perioden bestått av följande ledamöter:
Ordförande
Christian Waldmann, Linnéuniversitetet
Vice ordförande
Boglárka Straszer, Högskolan Dalarna (vald vid styrelsemötet den 13 november 2019)
Kassör
Susan Sayehli, Stockholms universitet
Sekreterare
Elisabeth Zetterholm, Linköpings universitet
Skriftserieansvarig
Pia Sundqvist, Karlstads universitet och universitetet i Oslo (vald vid styrelsemötet den
28 januari 2020)
Ansvarig för e-postlistan
Nigel Musk, Linköpings universitet (vald vid styrelsemötet den 13 november 2019)
Övriga ledamöter
Stina Ericsson, Göteborgs universitet
Fanny Forsberg Lundell, Stockholms universitet
Birgitta Ljung Egeland, Karlstads universitet
Jonathan White, Högskolan Dalarna
Protokollförda möten under perioden
19 augusti 2019
13 november 2019
28 januari 2020
23 april 2020
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Försäljning och digitalisering av ASLA:s skrifter
Under året har styrelsen beslutat att sluta sälja skrifter på hemsidan. Beslutet grundar sig i
att många av skrifterna som säljs på hemsidan är gamla, att vissa skrifter av
upphovsrättsskäl inte längre kan säljas av ASLA och att efterfrågan på att köpa skrifter
har varit obefintlig under flera års tid. Beslutet gäller även de äldre volymerna av ASLA:s
årsbok som i dagsläget inte finns som pdf-filer på hemsidan. För att göra de äldre
volymerna av årsboken tillgängliga inleddes även ett arbete med att digitalisera de äldre
volymerna så att dessa i framtiden kan publiceras som pdf-filer på hemsidan. Övriga
skrifter som har kunnat laddas ner från hemsidan har flyttats till ett arkiv, varifrån de
fortfarande är tillgängliga att laddas ner.
Planering av ASLA-symposiet den 23–24 april 2020
Symposiet har planerats av Stina Ericsson och den lokala organisationskommittén vid
Göteborgs universitet. Temat är Språklig mångfald. Totalt inkom 81 bidrag, varav 69 bidrag
accepterades för presentation vid symposiet. Några internationella bidrag inkom, men
merparten var nationella. Av de antagna bidragen är två kollokvier med 6 respektive 7
föredrag. Representanter från AILA har kontaktat styrelsen och efterfrågat ett möte i
samband med symposiet.
På grund av spridningen av coronaviruset i och utanför Sverige infördes alltfler
restriktioner mot sammankomster under våren 2020, både nationellt och internationellt.
Organisationskommittén tog därför i samråd med styrelsen beslutet att omvandla ASLAsymposiet till ett digitalt symposium.
Utlysning av ASLA:s uppsatspris 2020
Styrelsen gick under hösten 2019 ut med en inbjudan till svenska lärosäten att lämna
förslag till mottagare av ASLA:s uppsatspris 2020. Det inkom 3 nomineringar. En
arbetsgrupp tillsatt av styrelsen bedömde uppsatserna och utsåg en pristagare. Beslut om
pristagare togs vid styrelsemötet den 28 januari 2020, och pristagaren informerades via
mejl av ordföranden den 29 januari 2020. Prisutdelningen sker i samband med ASLAsymposiet 2020.

Växjö den 26 mars 2020
Christian Waldmann
Ordförande

