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1.

Mötets öppnande. Ordföranden 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 vissa korrigeringar.

5.

Ekonomisk berättelse och revisionsberättelse. Föreningens balansräkning för
verksamhetsåret 2003/2004 presenterades (bilaga 2). Föreningens tillgångar
uppgår till 125 425,39 kronor.
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2003/04 föredrogs av revisorn Roger
Källström (bilaga 3).

6.

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

7.

Val av styrelseordförande. Eva Larsson Ringqvist, Växjö universitet, nyvaldes
som ordförande för föreningen.

8.

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

9.

Val av övriga ledamöter. Anna-Malin Karlsson, Stockholms universitet, och
Monica Haglund-Dragic, Göteborgs universitet, omvaldes som ledamöter.

10.

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

11.

Val av valberedning. Samtliga ledamöter av valberedningen omvaldes: Gisela
Håkansson, Lund, Margit Bönnemark, Örebro, samt Jens Allwood, Göteborg.

12.

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

13.

ASLA-symposier kommande år. Maria Lindgren rapporterade att Institutionen
för humaniora vid Växjö universitet står för arrangemanget av ASLA-symposiet
2005. Det preliminära temat är Språk och didaktik och symposiet planeras äga
rum den 10-11 november. Britt Erman annonserade att Stockholm kan tänka sig
vara villigt att arrangera konferensen 2007.

14.

Övriga frågor. På förslag av Anna-Malin Karlsson beslutade årsmötet att
avsätta en liten summa pengar för att arvodera någon för färdigställandet av
ASLA:s e-postlista för medlemmar. Anna-Malin åtog sig att se till att detta blir
ordnat under våren 2005.

15.

Mötet avslutades.
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