Verksamhetsberättelse, 2017-2019
Nordiska föreningen för Lexikografi

Om föreningen
”Nordisk forening for leksikografi (NFL) er en faglig forening av nordiske leksikografer som har til
formål å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden og å fremme nordisk samarbeid om
leksikografi. Foreningen ble stiftet i Oslo i 1991 i forbindelse med den første Konferanse om
leksikografi i Norden.”
”§ 2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden,
og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi.”
http://nordisk-leksikografi.com/om_nfl.html

Styrelse
Styrelsen har sedan generalförsamlingen i Reykjavik 2017 haft följande sammansättning:

Pär Nilsson, Sverige, ordförande (vald 2017)
Henrik Hovmark, Danmark, vice ordförande (vald 2017)
Kristin Marjun Magnussen, Färöarna, sekreterare (vald 2017)
Hanne Lauvstad, Norge, kassör (vald 2015)
Maria Lehtonen, Finland, styrelsemedlem (vald 2015)

Caroline Sandström, Finland, suppleant (vald 2015)
Þórdís Úlfarsdóttir, Island, suppleant (vald 2017)

Verksamhet
Inre verksamhet
Styrelsen höll ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till generalförsamlingen i Reykjavik 2017, och har
dessutom haft två ordinarie årsmöten (i januari 2018 respektive juni 2019). Möten mellan NFL:s styrelse och
LexioNordicas huvudredaktörer har hållits i januari 2018 och januari 2019 i samband med symposierna.
Utöver dessa möten har styrelsen haft löpande kontakt (framförallt per epost) under perioden.
Styrelsen har arbetat för att få till ett mer automatiserat system för föreningens administration. Ett digitalt
administrationsprogam var sedan den föregående perioden införskaffat, och under innevarande period har
arbete med att överföra medlemslistor till programmet påbörjats. Styrelsen har också arbetat för att göra
inbetalning av medlemsavgifter smidigare. Detta kommer framöver att kunna utföras direkt in i systemet,
utan mellanvägen via de enskilda landsredaktörerna. Som ett steg mot detta mål har ett nytt bankkonto
öppnats (i Nordea i Norge) i föreningens namn, och föreningen har av denna anledning registrerats i
brønnøysundregistrene i Norge. Styrelsen räknar med att det nya kontot är i full drift under nästkommande
period (2019-2021).
Under perioden 2017-2019 har Rikke Hauge fortsatt haft rollen som föreningens administratör och dragit
ett tungt lass inte minst i samband med symposierna. Styrelsen kommer i högre grad att ta på sig dessa
uppgifter framöver när Rikke Hauge trappar ner verksamheten.
Yttre verksamhet
Föreningens kärnverksamhet har varit, och är alltjämt, konferens- och symposieverksamheterna med
respektive publikationer. Under perioden har två symposier arrangerats. det 25:e LexicoNordica-symposiet
hölls 11-13 januari på Schæffergården utanför Köpenhamn och hade temat: fackspråk i nordiska ordböcker.
Den 10-12 januri 2019 hölls det 26:e LexicoNordicasymposiet i Lysebu i Oslo, med temat: nordiska
ordböcker med två eller flera språk. Nummer 26 av tidskriften LexicoNordica är under arbete och kommer
att publiceras under innevarande år. Nummer 25 av tidskriften publicerades 2018, och nr 24 i slutet av 2017.
Konferensrapporten från 2017 års konferens i Reykjavik publicerades i Nordiska studier i lexikografi 14 som
kom 2018. Mellan den 4 och 7 juni 2019 hölls den 15:e konferensen om lexikografi i Norden, i Helsingfors.
Konferensens tema var: ordböcker – av vem, för vem och varför? Konferensen innehöll även en särskild
temasektion för etymologiska nätresurser. Konferensen arrangerades i samarbete med Institutet för de
inhemska språken och Helsingfors universitet.
Samtliga nummer av LexicoNordica och Nordiska studier i lexikografi publiceras digitalt på
https://tidsskrift.dk med viss fördröjning. Styrelsen har arbetat med att skynda på den digitala publiceringen
för att göra föreningens tidskrifter så relevanta och aktuella som möjligt. I juni 2019 hade nr 1-24 av
LexicoNordica publicerats digitalt. Det senaste numret av Nordiska studier i lexikografi som finns tillgängligt
digitalt var vid samma tid nr 13.
Styrelsens kanaler till medlemmarna är i första hand NFL:s hemsida, Facebooksidan och epostmeddelanden.
Vid årskiftet 2018/2019 lades Nordisk sprogkoordinations verksamhet ned, och därmed försvann
möjligheten för NFL att inhysa sin hemsida i deras webbportal. Under vårvintern 2019 startades därför en

ny hemsida åt NFL i eget namn. Den nya adressen är: http://nordisk-leksikografi.com/. På den nya hemsidan
finns större möjligheter att publicera rörlig bild och mer omfattande dokument.
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft i maj 2018. Med anledning av detta har styrelsen
arbetat fram en policy för hantering av personuppgifter. Ett dokument med riktlinjer finns på föreningens
hemsida.
Styrelsen har även ingått avtal Dansk BiblioteksCenter om digital arkivering av föreningens tidskrifter.
Styrelsen har varit i kontakt med redaktörena till Nordisk leksikografisk ordbok (Skrifter utgitt av Nordisk
forening for leksikografi nr 4) och fått deras tillåtelse att tillgängligöra publikationen digitalt. Detta arbete
kommer att fortsätta under nästkommande period.
Under generalförsamlingen 2017 inkom ett förslag om att NFL:s konferenser och symposier skulle filmas och
tillgängliggöras via streaming. Under konferensen i Helsingfors 2019 tog NFL ett första steg i denna riktning
och lät plenarföredragen få spridning på detta sätt (via konferensens hemsida).
Medlemmar
Föreningens medlemsantal ligger stadigt runt 200 st.
Ekonomi
NFL:s ekonomi är fortsatt god. Det finns en buffert för oväntade utgifter. Föreningen är dock fortsatt
beroende av att få ansökningar för sina arrangemang beviljade. Under perioden 2017-2019 har NFL sökt och
fått medel från Norplus Nordens språk för symposierna 2018, 2019 och 2020. En första ansökan gällande
konferensen 2019 avslogs, men ett nytt försök (riktat mot konferensrapporten) beviljades 2019.
Konferensen har även tagit emot bidrag från Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Vetenskapliga
samfundens delegation. Symposierna har också fått stöd från Fondet for dansk-norsk samarbejde.
Föreningen har under perioden haft utgifter för administrationsprogram och den nya hemsidan. Dessa
utgifter finansieras av föreningens egna medel.
Slutord
Som ordförande vill jag till sist tacka alla dem som med sitt arbete bidragit till att föra föreningens arbete
framåt. Tack till kollegor i styrelsen och till redaktörerna i LexicoNordica för gott samarbete. Tack till
konferensarrangörer och redaktionskommittérna. Ett särskilt stort tack riktas till Rikke Hauge för stort och
viktigt arbete.
Pär Nilsson
ordförande för NFL
juni 2019

