
 
 
 
Protokoll fört vid ASLA:s styrelsemöte den 4 juni 2010 
 
Närvarande ledamöter 

Camilla Bardel, Ordf. 
Anna Flyman Mattsson, Kassör , per Skype 
Jonas Granfeldt, Mötessekreterare, per Skype 
Christina Rosén  

Saga Holgersson  
Antti Ylikiiskilä, per telefon 

Frånvarande ledamöter  
 

Marie Källkvist  
Hans Landqvist  
Anita Malmqvist  

Mötestid: 14.15 – 15.15 

 
1. Styrelsens sammansättning 
 
Styrelsen konstaterar att en styrelsemedlem, Orla Vigsö,  valt att lämna styrelsen och att det 
därmed finns en vakant plats. Valberedningen uppmanas att ta fram förslag på en ny 
styrelsemedlem. 
 
2. Årets höstsymposium 
 
Styrelsen konstaterar att det föreligger ett förslag till informationsmaterial för ASLA:s 
höstsymposium 2010. Symposiet kommer att äga rum den 12-13 november vid Högskolan i 
Dalarna. Styrelsen anser att utskicket är bra men att ett förtydligande angående 
anmälningsdag vore önskvärt. 
 
Styrelsen diskuterar informationsspridningen om årets symposium och beslutar att använda 
följande kanaler: 
 
- Annons i Språktidningen, förslagsvis bekostas detta av årets arrangörer. Antti undersöker 
om det ryms i budgeten. 
- Föreningen Linguas hemsida för lärare i moderna språk. Christina Rosén kontaktar Lingua 
och vidarebefordrar informationen. 
- Information på ASLA:s hemsida. Marco Bianchi är förvarnad om att information från 
Dalarna är på väg och måste läggas ut omgående.  
-Information via mejlinglistan.  Mejl skickas till alla medlemmar. Dessutom skickas 
information per brev till utskickslistan. Anna skickar adresslistan till Antti. 
 
Styrelsen tackar organisatörerna för årets symposium för deras arbete och önskar dem lycka 
till i det fortsatta arbetet. 



 
 
 
3. Representant vid AILA symposiet 2011 
Styrelsen konstaterar att Christina Rosén kommer att delta vid AILA symposiet i Beijing 2011 
som ASLA:s representant. Christina har själv skickat in ett abstract till konferensen och kan 
eventuellt få delar av resan bekostad av den egna institutionen. I annat fall bekostar ASLA 
resans i enlighet med tidigare praxis. 
 
Styrelsen menar att i uppdraget som ASLA:s representant ingår: 
- Att delta i AILA:s General Assembly eller motsvarande. 
- Att för ASLA:s räkning undersöka olika möjligheter till samverkan och nätverk där 

ASLA:s medlemmar kan ingå. 
- Att under konferensen i övrigt agera länk mellan AILA och ASLA där så är möjligt. 
- Att efter konferensen rapportera tillbaka till ASLA:s styrelse och medlemmar på lämpligt 

sätt. 
 
4. Ersättning för resor till styrelsemöten 
 
Styrelsen diskuterar praxis för ASLA:s styrelsemöten och ersättning till styrelseledamöter i 
samband med dessa.  
 
För att underlätta att så många styrelsemedlemmar som möjligt kan delta beslutas att ASLA 
ersätter styrelsemedlemmar för: 
 
- resor, boende och konferensavgift för det styrelsemöte som äger rum i samband med 

höststymposiet 
- resor till och från övriga styrelsemöten 
 
ASLA ersätter ovanstående kostnader under förutsättning att styrelsemedlemmens egna 
institutioner eller motsvarande inte kan bekosta resor etc. Styrelsen förutsätter att 
styrelsemedlemmarna söker så billiga resor och boende som möjligt där ASLA förväntas stå 
för kostnaderna. 
 
Styrelsen förordar att i framtiden använda Skype eller andra program för videokonferens för 
styrelsemöten som ligger utanför höstsymposiet. 
 
5. Återstående konferensvolymer/årsböcker 
 
Styrelsen diskuterar hanteringen av tidigare konferensvolymer och försäljning av dessa. Päivi 
Juvonen vid USOS har ställt en fråga till ordförande om priset på tidigare konferensvolymer.  
 
Styrelsen diskuterar ingående frågan.  
 
Styrelsen ber tidigare symposiearrangörer att själva ta hand om försäljningen av kvarvarande 
exemplar. Styrelsen rekommenderar att priset sätts till 150 kr per volym och påpekar vikten 
av att så fort som möjligt sälja kvarvarande exemplar.  
 
Styrelsen kommer att återkomma till vem som skall ha ersättningen för de sålda volymerna. 
 



Styrelsen rekommenderar att ASLA fortsättningsvis skall använda sig av elektronisk 
publicering av konferensvolymen istället och ber årets arrangör Högskolan Dalarna och Antti 
Ylikiiskilä att undersöka om det är möjligt. 
 
Styrelsen förordar också att ASLA skall sälja återstående böcker i samband med symposiet i 
Dalarna om detta är möjligt. 
 
6. Hemsidan och medlemsregistret 
 
Styrelsen konstaterar att informationen på hemsidan behöver uppdateras på följande punkter: 
 
- Verksamhetsåret ändras till 1 januari till 31 december 
- ASLA Information tas bort från hemsidan eftersom den inte utkommer längre. 
- Informationen om årsböckerna efter 2005 måste uppdateras. 
- Länk till den elektroniska version av 2008 års årsbok skall läggas till. 
 
Anna Flyman Mattson påminner om arbetet med en databas över medlemsregistret som 
Marco Bianchi skall påbörja. 
 
Anna konstaterar att 76 medlemmar betalat medlemsavgift för 2010 och att det fortsätter att 
tillkomma medlemmar. En påminnelse till styrelseledamöter som inte betalt medlemsavgiften 
kommer att utgå. 
 
Anna förespråkar en förnyad diskussion om medlemsavgiften på nästa årsmöte. 
 
 
 
 
 
Camilla Bardel Jonas Granfeldt Anna Flyman Mattson 
 
 
 
Ordförande  Mötessekreterare Justeringsperson 
 
 


