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Protokoll,Styrelsemöte 200608.
Mötet hölls via Zoom.

Närvarande: ChristianWaldmann (ordförande)
Stina Ericsson
BirgittaLjungEgeland
NlgelMusk
Hanna Outakoski
BoglarkaStraszer
Pia Sundqvlst
ElisabethZetterholm
Frånvarande ordinarie styrelseledamöter: Susan Sayehll och Jonathan White.

Ärende

Beslut

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av styrelsens ordförande
ChristianWaldmann.

2. Val av mötessekreterare

Elisabeth Zetterholm.

3. Val av justeringsperson

Hanna Outakoski.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningenfastställs.

5. Protokoll från föregående
styrelsemöte .

Godkänns och läggs till handlingarna.
Samtal om punkt 10, Skriftserien. Fyravolymer har
kommit till Christiandär han prövat att arbeta med
digitaliseringav tidigare ASLA-volymer.
Styrelsen
tycker att det ser helt ok ut och ChristianWaldmann
åtar sig att arbeta vidare med detta. Sedan bör det
skickas ut information när den första volymen finns
digitalt, både via e-postlistan och facebook.

6. Protokollfrån årsmötet

Godkänns och läggs till handlingarna.
Punkt 10, beslut om stadgeändring. Detta tas åter
upp på nästa årsmöte 2021 för beslut.
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7. Meddelanden

ASLA-symposieti Göteborg blev en succe, mycket
väl arrangerat och allt fungerade utmärkt.
Reflektioner efter mötet meidAILA;De stöder
nationella föreningar att samordna med andra
närliggande organisationer (t.ex. ASLA-AFinLA).
Det
finns inga ekonomiska medel för detta, men AILA
erbjuder via "tandem initiatives" en kommunikativ
plattform för detta. AILAvillstärka kontakten med
ASLA,vilket bland annat innebär att vi bör synliggöra
våra symposier och annat som händer genom att
skicka information till AILAför publicering på deras
hemsida. De har en app som godkända medlemmar
kan använda. Christianska testa den. Den är
kopplad till medlemskapet i ASLAoch uppdateras
varje år. Tanken är att det är lättare för AILAatt se
vilkasom är medlemmar och för oss att då kunna
utnyttja erbjudanden somt.ex. sänkta
konferensavgifter. Vi uppmanas att delta på AILAmöten, det blir ett digitalt möte i höst. Det finns
olika forsknlngsnätverk inom AILA,vilket vi bör
informera om på vår hemsida.

8. Ekonomioch medlemsantal

Bordläggsdå Susan Sayehli inte är närvarande.

9. Skriftserien

Skriftserien används nu enbart för
konferensvolymer. Förslag att den bör aktiveras för
att synliggöraspråkvetenskaplig forskning i Sverige.
Pia och Christian har haft ett möte om detta. Det
finns uppenbarligen ett intresse bland forskare i
Sverige då Pia redan blivit kontaktad. Sedan tidigare
finns det flera ISBN-nummeratt använda som räcker
ett antal år framöver. Styrelsen diskuterar
utformningen, t.ex. temanummer, Inbjudan till
medlemmar, frekvens mm. Det bör inrättas ett
redaktionsråd med medlemmar från styrelsen.
Viktigtatt ha externa granskare med
expertkompetens. Allauppmanas att fundera vidare
till nästa styrelsemöte då vi bör fatta ett beslut. De
som är intresserade att ingå i redaktionsrådet får
anmäla sitt intresse till Christian. Allabör vara väl
medvetna om att mycket arbete behövs initialt.
Se för övrigt särskilt dokument som bifogas
protokollet.
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10. Inaktuell information under
http:ljasla.se/bli-medlem/

Information om medlemskap i ASLA. Ett reviderat
förslag bifogades kallelsen. Förslag på reducerad
avgift för doktorander/studenter - bör stämma av
detta med Susan Sayehli. Vi bör lägga till uppgifter
om betalning från utlandet. Christian färdigställer
dokumentet som skickas ut till styrelsen för ev
ytterligare kommentarer.

11. lnformatlonsspridning

Vi bör vara mera aktiva på sociala medier med
information om ASLA.
Med stor sannollkhet kommer det att bli mera
aktivitet om vi får igång skriftserien . Alla kan göra
inlägg på FB-sldan, men det måste vara i ASLA:s
intresse. Information om ASLA-symposiet 2022 bör
finnas på FB-sidan.
Återkommande punkt vid styrelsemöten.

12. Ev. övrigt

Samarbete med AFinLA. Finns någon pågående
diskussion om det? Just nu inga aktuella
diskussioner, men vi bör gå vidare med detta.
Christian Waldmann bör ta kontakt med ordförande
i AFlnLA.
Gemensam digital plattform för styrelsens ASLAdokument, t.ex. protokoll och mallar för uppsatspris .
Ordförande skapar en plats i Box för gemensamma
dokument .
Det vore fint om någon i styrelsen har möjlighet att
ändra på hemsidan. Just nu extern tjänst. Vi ber
Susan ta reda på mera om detta. Är det en
betaltjänst?
Mötet avslutas . Vi önskar varandra en Glad sommar!

Mötesordförande:
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Christian Waldmann
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Mötessekreterare:

Justerare:
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ElisabethZetterholm

Hanna Outakoski
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Anteckningar vid möte om ASLA:s skriftserie
Närvarande: Pia Sundqvist och Christian Waldmann

2juni2020

ASLA:sskriftserie
• Lista med ISBN-nummer (print) för volym 1-99 finns hos Pia - ISBN-numren måste
delges redaktörer
• ASLA har ett ISSN-nummer (print): 1100-5629
• Måste vi skaffa ett nytt ISSN-nummer för elektroniska utgivningar?
Förslag på hur skriftserien kan användas
• Temanummer med externa gästredaktörer - ledamöter fungerar som
huvudredaktörer
• Tidskrift som publicerar artiklar inom tillämpad språkvetenskap -ASLA formulerar
aims och scope
•

Bokmanus

Inbjudan till att publicera sig i skriftserien
• Medlemsförmån - inbjudan publiceras på ASLA:s hemsida och skickas ut på epostlistan
• ASLA kan bestämma tema och gå ut med en inbjudan inom ett specifikt område, eller
så kan inbjudan till temanummer vara helt öppen
• Inbjudan till temanummer kan vara riktad till specifika forskare -ASLA bestämmer
tema och ramar samt avgränsar de olika artiklarnas innehåll
Redaktion
• ASLA tillsätter en redaktion bestående av styrelseledamöter - vissa av dessa kan
fungera som huvudredaktörer
• ASLA:s redaktion granskar inkomna förslag till temanummer och beviljar/avslår
• ASLA sätter samman en nationell/internationell
redaktion
• ASLA organiserar granskningsförfarandet
Frekvens, omfattning etc.
• Ett nummer det år som vi inte ger ut årsboken
•
•
•

Ett nummer per år
Ett temanummer innehåller ca 5 artiklar
Längd: 7000-8000 ord (max 10.000 ord)

Fortsatt arbete
• Tillsätta en arbetsgrupp inom styrelsen - bjud in fler intresserade
• Första temanumret klart till Stockholm 2022? Inbjudan ut senast början 2021.

