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1.

Mötets öppnande. Ordföranden förklarade mötet öppnat. Förslaget till
dagordning godkändes.

2

Val av justerare. Ulf Norberg utsågs till justerare.

3.

Ekonomi. Mötet gick igenom kassörens balansräkning och kunde konstatera att
intäkterna från medlemsavgifter minskat något. ASLA:s kapital ökar dock.
Delvis kan detta bero på att pengar sparas på att ASLA-Information numera är
elektronisk.

4.

ASLA-symposiet 2006. Höstsymposiet har temat Mångfald och språk för en
hållbar samhällsutveckling och äger rum vid Mälardalens högskola. Antalet
deltagare uppgår till ca 70.

5.

ASLA-konferensen 2007 och framåt. Eva Larsson Ringqvist meddelade att
nästa höstsymposium kommer att äga rum i Lund (vid Språk- och
litteraturcentrum), med ett tema som anknyter till teknologi och språkinlärning.
Arrangörerna kommer att vara Marie Källqvist, Suzanne Schlyter, Gisela
Håkansson och Jonas Granfeldt. Vad gäller värdskap 2008 finns inga konkreta
planer, utan styrelsemedlemmarna ska höra sig för på olika håll.

6.

Skriftserien, ASLA-Information och AILA Review. Arbetet med den nya,
webbaserade ASLA-Information löper på utan större problem. Förhoppningsvis
kommer antalet bidrag att öka framöver. Distributionen av AILA Review släpar
efter bl.a. eftersom den kommer så pass sent till oss från Singapore. Ett annat
problem är att kombinera utskicket av denna med andra ASLA utskick.
Marie Nelson rapporterade om sina kontakter med Swedish Science Press, som
mot en avgift beräknad per medlem hjälper till med distribution av årsböcker
och andra utskick samt administrerar medlemsregister. Styrelsen beslutade att
under ett år (eller kortast möjliga avtalstid) pröva SSP:s tjänster. En beräkning
visar att utskick av årsbok, ytterligare ett utskick, löpande bokförsäljning samt
administration av medlemsregistret skulle kosta ASLA i storleksordningen

7 000 per år + porto. Med tanke på ASLA:s goda ekonomi, och att vi sparar
pengar på att ASLA-Information är elektronisk, innebär detta att vi i dagsläget
inte behöver höja medlemsavgiften, men denna fråga bör tas upp igen när
försöket utvärderas. Marie fortsätter kontakterna med SSP. (Se även punkt 9.)
7.

ASLA:s stadgar. Årsmötet 2006 gav styrelsen i uppdrag att se över ASLA:s
stadgar. Eva Larsson Ringqvist har, med hjälp av Ingela Valfridsson, förberett
ett förslag som hon presenterade för styrelsen. Styrelsen beslutade att föreslå
årsmötet att besluta om de nya stadgarna, vilket (enligt de nya stadgarna) ska
ske på två på varandra följande årsmöten. (Se årsmötesprotokollet.)

8.

AILA. Eva Larsson Ringqvist påpekade att abstract till AILA-kongressen i
Essen 2008 skall skickas in redan i februari 2007.
Eva meddelade också att vi fått en inbjudan från Karlfried Knapp (AILA:s
generalsekreterare) om att vara med och bilda en europeisk underavdelning till
AILA. Denna fråga kommer att diskuteras vid ett möte i Erfurt i juni 2007.
Styrelsen beslutade att svara positivt på förfrågan, samt att återkomma till frågan
om vem eller vilka som ska åka.

9.

Övriga frågor.
Från Eva Larsson Ringqvist (i egenskap av arrangör av symposiet i Växjö 2005)
har inkommit en anhållan om bidrag till portokostnader för utskick av
konferensvolymen. Orsaken är dels att volymen blivit tjockare (och därmed
tyngre) än beräknat, dels att Växjö efter en senare överenskommelse stod för
utskicket även till medlemmar som inte deltog i konferensen. Styrelsen
beslutade att utöver ersättningen för utskicket till medlemmarna (ca 4 000
kronor) även bevilja ett bidrag på 4 000 kronor för de ökade portokostnaderna.
I samband med detta beslutade styrelsen att pröva att lägga även utskicket av
konferensvolymen till deltagare som inte är medlemmar på SSP (se punkt 6.)
Den årliga kostnaden för SSP:s tjänster skulle då snarare bli 8 000 kronor plus
porto.

10.

Mötet avslutades.
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