Protokoll: ASLAs styrelsemöte den 4 februari 2010
Närvarande ledamöter
Camilla Bardel
Anna Flyman Mattsson
Jonas Granfeldt
Marie Källkvist

Ordf
Kassör
Mötessekreterare

Frånvarande ledamöter
Saga Holgersson
Hans Landqvist
Anita Malmqvist
Christina Rosén
Antti Ylikiiskilä
Mötestid: 12.00‐13.55
Plats: Fakultetsklubben vid Språk‐ och litteraturcentrum, Lunds universitet
1. Nya styrelseledamöter
Hela styrelsen:
Camilla Bardel, SU
Anna Flyman Mattsson, HKr
Jonas Granfeldt, LU
Saga Holgersson, UU
Marie Källkvist, LU
Hans Landqvist, GU
Anita Malmqvist, UmU
Christina Rosén, LnU
Antti Yliksiiskilä, Du
Ordföranden meddelar att Orla Vigsö har valt att lämna sin styrelseplats till förfogande
omgående.
2. Vem gör vad i styrelsens arbete? Nya ansvarsområden.
Mötet konstaterar att ASLA har en ordförande (Camilla Bardel), ingen sekreterare, en kassör
(Anna Flyman Mattsson), en skriftserieansvarig (Saga Holgersson) och ansvarig för AILA
Review (Christina Rosén). Dessutom är Karolina Wirdenäs (SU) ordinarie revisor, samt Åsa
Wengelin (HH) suppleant. Valberedning utgörs av de tidigare styrelsemedlemmarna Marie
Nelson (UU), Ulf Norberg (SU) samt Jarmo Laino (SU). Sedan Orla Vigsö lämnat sin
styrelseplats konstaterar mötet att ny sekreterare måste väljas för perioden fram till nästa
årsmöte.
Mötet föreslår styrelsen att utse Marie Källkvist till vice ordförande i ASLA.

Mötet konstaterar vidare att en sekreterare och en vice sekreterare måste utses för perioden
fram till nästa årsmöte. Mötet föreslår att de styrelseledamöter som inte har något
ansvarsområde tillfrågas.
Mötet föreslår att Anna Flyman Mattsson tar ansvar för databas för medlemsregister samt
utskick om medlemsavgifter.
Ordföranden meddelar att hon har ansvar för ASLAs maillista.
3. Styrelsens forum
Mötet föreslår Jonas Granfeldt som ansvarig för innehållsdelarna i styrelsens forum, och att
han arbetar med dessa tillsammans med Marco Bianco, och att detta ska fungera som
kommunikationsplattform för ASLAs styrelse.
4. ASLAs hemsida
Mötet föreslår Jonas Granfeldt som ansvarig för innehållet i ASLAs hemsida, där Marco
Bianco utför det tekniska arbetet mot arvode från ASLA.
Mötet förordar att det på hemsidan listas vilka vetenskapsområden vi företräder, till exempel
andraspråksinlärning, språkdidaktik, översättning och tolkning, etc.

5. Databas, medlemsregister, betalning av medlemskap mm.
Mötet konstaterar att det inte finns någon fungerande medlemsadresslista. Mötet föreslår
därför att inhämta kostnadsförslag gällande Päivi Juvonens erbjudande att uppdatera
postadresslistan i samband med utskicket av den senaste konferensvolymen. I samband med
detta ska telefonnummer läggas till listan, samt förmedla uppgifterna vidare till Marco
Bianco via Anna Flyman Mattsson. Anna Flyman Mattsson tar kontakt med Päivi Juvonen i
detta ärende, och mötet föreslår att om kostnaden är rimlig tackar ASLA ja till erbjudandet
från Päivi Juvonen.
Mötet föreslår att uppdra åt Marco Bianco att utveckla ett nytt inbetalningssystem på
hemsidan med kort samt att utveckla en databas som innehåller alla medlemsuppgifter samt
betalningsstatus.
Mötet föreslår att medlemsavgiften bör höjas nästa år från 200,‐ till 250,‐. Denna fråga ska i
så fall behandlas på ASLAs nästa årsmöte. Det finns två anledningar till detta förslag: a)
mötet föreslår att på försök införa ett system med kortbetalning, vilket medför en mindre
avgift, och b) att avgiften inte höjts på flera år.
6. Utskick till medlemmar som snart behöver göras
Mötet föreslår att uppdra åt Anna Flyman Mattsson att skissa på ett informationsmail till
föreningens medlemmar som innehåller nyheter om ALSAs verksamhet.
7. Vad får man för sitt medlemskap?
Mötet konstaterar att man får: a) lägre konferensavgift, b) konferensvolymen, och c) AILA

Review. Mötet förordar att reduktionen för konferensavgiften ska motsvaras av
medlemsavgiften. Mötet uttrycker ambitionen att hemsidan ska bli en informationskanal för
tillämpad språkvetenskap i Sverige.
8. Ändring av verksamhetsår – konsekvenser?
Mötet konstaterar att årsmötet beslutade att verksamhetsåret ska vara lika med kalenderår i
enlighet med AILAs beslut. Mötet konstaterar att de medlemmar som betalade under hösten
2009 har medlemskap under hela 2010. En konsekvens blir att medlemskapet innebär att
konferensen infaller en månad innan det nya verksamhetsåret börjar. Mötet konstaterar att
en ändring av stadgarna behöver göras.
9. AILA Review
Ordföranden meddelar att Christina Rosén kommer att skicka ut AILA Review till de
medlemmar som kommer att stå på den nya adresslistan över medlemmar. Inbetalningskort
till ASLA kommer att gå med i utskicket.
10. Fråga om ersättning för resa till styrelsemöten
Mötet föreslår styrelsen dels att de styrelsemedlemmar som inte kan få ersättning för resa
från sitt eget lärosäte ska få resan betald av ASLA, dels att vissa möten bör kunna hållas på
distans genom användning av till exempel Skype.
11. Kommande styrelsemöten
Mötet föreslår att ett nytt styrelsemöte bör hållas före sommaren och sedan ytterligare ett i
anslutning till det årliga symposiet. Mötet föreslår fredag den 4 juni kl. 14.00 på Stockholms
universitet.
12. 2010 års konferens
Ingående diskussion. Mötet diskuterade att förlägga årets konferens i Uppsala med syftet att
få fler medlemmar till ASLA. Camilla diskuterar detta med Antti Ylikiiskilä och Marie Nelson.
13. Övriga frågor
Mötet konstaterar att det sannolikt inte är beslutsmässigt. Ett mail kommer därför att skickas
ut till de icke närvarande styrelseledamöterna för att beslut ska kunna fattas gällande
punkterna 2‐7, 10 och 11.
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