ASLA, Association Suédoise de Linguistique Appliquée
Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap
Årsmöte, Örebro universitet 2003-11-06

1.

Mötets öppnande. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2.

Godkännande av kallelse och fastställande av dagordningen. Mötet fann att
kallelse utgått stadgeenligt samt fastställde dagordningen.

3.

Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet. Britt Erman utsågs
till ordförande, Anna-Malin Karlsson till sekreterare och Hans Strand till
justerare.

4.

Verksamhetsberättelse. Mötet godkände verksamhetsberättelsen (bilaga 1)
med korrigering av vilka som omvaldes respektive nyvaldes vid årsmötet 2002.
(Birgitta Englund Dimitrova omvaldes. Jarmo Lainio, Carita Paradis, Christine
Räisänen nyvaldes.)

5.

Ekonomisk berättelse och revisionsberättelse. Föreningens balansräkning för
verksamhetsåret 2002/2003 presenterades (bilaga 2). Föreningens tillgångar
uppgår till 113 081,63 kronor.
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2002/03 föredrogs av revisorn Roger
Källström (bilaga 3).

6.

Ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beslutade att bivilja styrelsen
ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret.

7.

Val av styrelseordförande. Britt Erman, Stockholms universitet, omvaldes som
ordförande för föreningen

8.

Val av kassör. Beatriz Dorriots, Göteborgs universitet, omvaldes till kassör för
föreningen.

9.

Val av övriga ledamöter. Till nya ledamöter i styrelsen valdes Marie Nelson
och Ulf Norberg, båda Uppsala universitet.

10.

Val av revisor och revisorssuppleant. Till revisor omvaldes Roger Källström
och till revisorssuppleant Mall Stålhammar, båda Göteborg.

11.

Val av valberedning. Till ny ledamot av valberedningen valdes Gisela
Håkansson, Lund, Margit Bönnemark, Örebro, samt Jens Allwood, Göteborg,
omvaldes. Avgående sammankallande, Britt-Louise Gunnarsson, bevakar
tillsammans med ordföranden att någon utses till ny sammankallande.

12.

Fastställande av årsavgiftens storlek. Årsmötet beslutade att årsavgiften även
under det kommande verksamhetsåret ska vara 200 kronor.

13.

ASLA-symposier kommande år. Ordföranden rapporterade att Avdelningen
för svenska/retorik vid Södertörns högskola åtagit sig att anordna ASLAsymposiet 2004, med det preliminära temat Språkvetenskap och tvärvetenskap.
För år 2005 har Lund visat sitt intresse.

14.

Övriga frågor. Inga övriga frågor.

15.

Mötet avslutades.
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