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Protokoll 
 
 

1. Mötet öppnades av ordf. Camilla Bardel. 
2. Dagordningen godkändes. 
3. Till ordförande för mötet valdes Camilla Bardel, till sekreterare Anita Malmqvist och 

till justerare Jonas Granfeldt. 
4. Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordf. 
5. Ekonomisk berättelse och revisionsberättelse föredrogs av Anna Flyman Mattsson. 

Revisorn hade en fråga kring inkomsterna och utgifterna för porto, som varierade 
mycket. Kassören svarade att det nog delvis beror på att antalet medlemmar varierar 
från år till år.   

6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
7. Valberedningen som under året bestått av Inge Bartning, Mathias Broth och Gudrun 

Svensson omvaldes. 
8. Valberedningens förslag till styrelse diskuterades. Eftersom inte tillräckligt många 

medlemmar var närvarande, bestämdes att beslut skulle tas per capsulam och att 
medlemmarna skulle uppmanas att rösta på förslaget via e-post. Samtliga röstande 
(36) biföll förslaget. Styrelsen kommer att bestå av följande ledamöter:  
 
Ordförande: Jonas Granfeldt, Lunds universitet; efterträder avg. Camilla Bardel. 
Kassör: Susan Sayelhi, Lunds universitet; efterträder avg. Anna Flyman Mattsson. 

 
 Ledamöter:  

Saga Bendegard, Uppsala universitet. Omval.  
 Marie Källqvist, Lunds universitet. Omval. 

Mats Landqvist, Södertörns högskola. Omval.  
Antti Ylikiiskilä, Högskolan Dalarna. Omval. 
Christian Waldmann, Umeå universitet. Nyval.  
Sofia Ask, Linnéuniversitetet. Nyval. Ansvarig för utskick av AILA Review och 
symposierapport. 
Nigel Musk, Linköpings universitet. Nyval.  
 
Avgående ledamöter: 
Anita Malmqvist, Umeå universitet  
Christina Rosén, Linnéuniversitetet 
 
Revisor: 
Victorine Hancock. Omval. 

 
Revisorssuppleant: 
Åsa Wengelin. Omval.  

 
9. Övrigt   



Avg. kassör tog upp problemet att få in medlemsavgifter de år inget symposium hålls. 
Avgiften ska fr.o.m. 2014 betalas för två år åt gången. Den som redan betalat för 2014 
betalar för ett år. Det beslutades att påminnelse ska skickas till samtliga medlemmar i 
januari och att lista på de som redan betalat ska bifogas. Ett problem som hör ihop 
med detta är betalning av AILA Review. Den skickas till medlemmar, vilket medför 
att det har blivit stor diskrepans mellan antalet beställningar 2012 resp. 2013. Höga 
portokostnader belastar det f.n. begränsade kontot.  
 
Mötet diskuterade sammanslagning av medlemskontot och AILA-Review- kontot. 
Eftersom det inte tycks finnas några hinder, beslutades att kontona skulle slås 
samman. Ansvarig för bokutskick, Saga Bendegard, Uppsala, kontaktar kassören när 
utskick görs. 
 
Administration av ASLA:s mailinglista har hittills skötts av ordf. Camilla Bardel. 
Styrelsen väljer ansvarig, som bör vara någon annan än kassören, eftersom dessa 
poster var för sig innebär stor arbetsinsats.  
 
Hemsidan behöver ses över och aktualiseras. Stadgarna bör läggas till. Nya styrelsen 
är ansvarig. 
 
Nästa symposium 2014 hålls vid Södertörns högskola. Datum, inbjudan och tidsplan 
bör snart annonseras. Nästkommande styrelsemöte stämmer av med Södertörn.  
 
Inga övriga frågor. 

 
 
 
Anita Malmqvist   Camilla Bardel Jonas Granfeldt 

 
Sekreterare       Ordförande  Justerare 

 
 
 
 


