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1.  Mötets öppnande. Ordförande förklarade mötet öppnat. Förslaget till 

dagordning godkändes. 
 
2 Val av justerare. Britt Erman utsågs till justerare. 
 
3. Ekonomi. Mötet gick igenom kassörens balansräkning och kunde konstatera att 

föreningens inkomster under verksamhetsåret varit något större än föregående 
år, samtidigt som utgifterna varit något mindre. Föreningens ekonomi kan alltså 
bedömas vara god. 

 
4.  Medlemsrekrytering. Det konstaterades att antalet medlemmar hållit sig 

konstant från föregående verksamhetsår (ca 160), men att det tillkommit flera 
nya samtidigt som motsvarande antal gamla försvunnit. 

 
 Under denna punkt konstaterades även att två av styrelsemedlemmarna 

(Christine Räisänen och Jarmo Lainio) ej betalat medlemsavgift under det 
senaste verksamhetsåren, och därmed ej formellt är medlemmar i ASLA. Det 
uppdrogs åt ordföranden att personligen kontakta dessa två och uppmana dem 
att snarast bli medlemmar. 

 
 Anna-Malin Karlsson rapporterade att en ny e-postlista endast för medlemmar, 

och avsedd för medlemsutskick, är under uppbyggande. 
 
5.  ASLA-Information. Anna-Malin Karlsson rapporterade att försöket att 

distribuera ASLA-Information elektroniskt utföll till belåtenhet. Den lilla 
omröstning som gjordes i samband med detta visade att medlemmarna verkar 
godta att medlemsbladet ibland är på papper och ibland elektroniskt. Framöver 
kommer preliminärt ett nummer (av två) per år att distribueras elektroniskt. 

 
6. ASLA-konferensen 2003. Inget att rapportera 
 
7.  ASLA-konferensen 2004 och framåt. Avdelningen för svenska/retorik vid 

Södertörns högskola har gått med på att arrangera nästa ASLA-konferens. Det 
preliminära temat är Språkvetenskap och tvärvetenskap. 2005 är Lund 
intresserade av att arrangera konferensen. 



 
8.  Skriftserien. Anna-Malin Karlsson rapporterade att manus till kommande 

årsbok (nr 16) inkommit från Karlstad och att boken kommer att tryckas och 
förhoppningsvis även distribueras före jul 2003. 

 
9.  AILA. AILA har under verksamhetsåret hållit konferens i Singapore. Ingen av 

de närvarande var dock där. Inget övrigt att rapportera. 
 
10.  Övriga frågor. 
 
 En förfrågan har inkommit från Ulla Melander Marttala angående bidrag till 

festskrift för Britt-Louise Gunnarsson. Eftersom Gunnarsson har en lång historia 
inom ASLA, och har utfört mycket värdefullt arbete genom åren, beslutade 
mötet att ASLA bidrar med 3 000 kronor från skriftseriens konto. Det uppdrogs 
åt Anna-Malin Karlsson att kontakta Ulla Melander Marttala för att ordna med 
det praktiska angående utbetalandet. 

 
11. Mötet avslutades. 
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