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Mødereferat
Formanden, Ruth V. Fjeld, bød folk velkommen og beklagede at så få var mødt op.
Der var 12 punkter på dagsordenen og ordstyrer blev valgt Bo Svensén.
Formanden læste op virksomhedsberettelsen for perioden maj 2003 til maj 2005, hvor
der bl.a. oplystes at NFL nu har ca. 290 medlemmer. Formanden understregede at den
nye situation idet Nordisk språkråd ikke længere fungerer som NFL’s sekretatiat
skaber en usikkerhed omkring det leksikografiske samarbejde og oplyser at en
forespørgsel desangående tilsendt Nordisk Ministerråd i juni 2003 ikke er blevet
besvaret. Efter omorganiseringen i Nordisk ministerråd har NFL to gange søgt og
modtaget støtte i ‘Nordplus språk’ til foreningens aktiviteter, som tæller to symposier
på Schæffergården og to numre af LexicoNordica.
NFL-nytt er udkommet én gang og formanden beklager at ingen har påtaget sig
redaktørhvervet.
Konferencerapporten fra Volda 2003 udkom i april 2005 som nr. 7 i Nordiske studier
i leksikografi og som nr. 8 i skriftserien Skrifter utgjevne av Nordisk foreining for
leksikografi, red. Ruth V. Fjeld og Dagfinn Worren.
Formanden beklager at der ikke holdes liv i projektet ‘Hvem er hvem i nordisk
leksikografi’.
Til slut takkede formanden Rikke Hauge for indsatsen ved at opdatere foreningens
hjemmeside.
Der kom én indvending til formandens berettelse fra Sven-Göran Malmgren, der ville
nævne at Johann Myking nu gik ud af LexicoNordicas redaktion.
Rikke Hauge præsenterede nu NFL’s regnskab, der er gennemgået af revisor. Der var
et stort overskud i 2003, men konferencerapport var ikke indbefattet. Det konstateres
at økonomien er fortsat god og egenkapitalen ligeledes, men at der skal søges midler
hos NordPlus Språk og Nordens Språkråd. Regnskabet blev godkendt.
Styrelsen foreslår ingen forhøjelse af kontingent, der fortsat bliver 200 NKK, som
Rikke Hauge mindede medlemmerne om at betale.
Styrelsen fremlagde et ændringsforslag til NFL´s vedtægter hvor Nordisk språkråd i
§§5 og 6 ændres til Nordens Språkråd. Der opstod en diskussion om ordlyden og
vedtaget at i §6 beholdes ordlyden ‘samarbejde’ da det peger i retning af økonomisk
støtte. Styrelsens ændringsforslag blev vedtaget.
Repræsentant for valgkomitéen, Guðrún Kvaran, præsenterede forslag til ny styrelse,
hvor formand og 2 styrelsesmedlemmer udskiftes samt to suppleanter. Ny formand
foreslås Lars Trap-Jensen og nye styrelsesmedlemmer Dagfinn Worren (N) og
Kristina Nikula (Fi), nye suppleanter Hans Joensen (Fæ) og Birgit Eaker (S), Hans
Joensen var også tidligere suppleant. Vedtaget med applaus. Til ny valgkomitée
foreslås Ruth V. Fjeld, formand, Sven-Göran Malmgren og Zaharis Hansen. Vedtaget.
Revisor bliver Ruth V. Fjeld og revisorsuppleant Ebba Hjorth. Vedtaget.

Til LexicoNordica foreslås som nye redaktionsmedlemmer Henrik Lorenzen og Ruth
V. Fjeld.
Forestående faglige arrangementer er næste NFL-konference som Island står for og
Halldóra Jónsdóttir bød, på vegne af islandske leksikografer, velkommen til Island i
2007. Anna Braasch oplyste at næste Euralex-kongress afholdes i september 2006.
Sven-Göran Malmgren oplyste at næste NFL-symposium afholdes på Schæffergården
i begyndelsen af 2006 og der bliver temaet historiske ordbøger.
Næste generalforsamling i NFL afholdes i Island i forbindelse med kongressen i 2007.
Under eventuelt tog Ruth V. Fjeld det op at ingen repræsentanter fra Finland var
blandt deltagerne hvortil Rikke Hauge svarede at der var 2 finske deltagere anmeldt,
men de måtte siden trække sig. Øystein Eek foreslog at styrelsen arbejdede på at
fremskaffe midler til stipendier for at øge tilgangen af unge leksikografer.
Til sidst takkede Ruth V. Fjeld den afgående styrelse for indsatsen og hævede mødet.
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