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Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Beretning om virksomheden
3. Revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af leder, to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
6. Valg af valgkomite
7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
8. Valg af hovedredaktører og redaktører til LexicoNordicas redaktionskomite
9. Forslag
10. Faglige arrangementer
11. Tid og sted for næste generalforsamling
12. Eventuelt
Formanden, Halldóra Jónsdóttir bød velkommen og og gjorde opmærksom på at den knappe tid
nødvendiggjorde en effektiv mødedisciplin.
Ad 1) Formanden foreslog Gúðrun Kvaran som ordstyrer. Hun blev valgt, og Lars Trap-Jensen
valgtes som sekretær.
Ad 2) Halldóra Jónsdóttir aflagde beretning som foreningens formand. Heri gjorde hun bl.a.
opmærksom på at foreningens medlemstal pr. maj 2009 er 252, en fremgang på 5 i forhold til
samme tidspunkt i 2008. Hun henviste endnu en gang til det forhold at foreningens økonomi er
usikker da der må søges midler fra de nordiske puljer fra år til år. Formandens beretning kan i øvrigt
ses i sin helhed på foreningens hjemmeside.
Gúðrun Kvaran nævnte at der ikke er grund til at forudse ændringer i tildelingen af økonomisk
støtte fra Nordens Språkråd.
Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.
ad 3) Rikke Hauge gennemgik regnskabet der var omdelt forud for mødet. Det konstateredes at
foreningen har en solid egenkapital, men at driften fortsat udviser et mindre årligt underskud.
Foreningen får ikke dækket de reelle udgifter af tilskuddet fra Nordens Språkråd, og der bør fortsat
arbejdes på en varig løsning af problemet.
Foreningens kasserer, Dagfinn Worren, oplyste at regnskabet har været forelagt revisoren, som har
godkendt det omdelte regnskab.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4) Der var ingen forslag om ændring af kontingentet. Det fortsætter herefter på samme niveau,
dvs. NOK 200.
Ad 5) Valgkomiteen har i den forløbne periode bestået af Carsten Hansen, Danmark (formand),
Ruth Vatvedt Fjeld, Norge, og Gúðrun Kvaran, Island. Ruth Vatvedt Fjeld forelagde resultatet af
valgkomiteens overvejelser for dette og de følgende to punkter. Da Kristina Nikula pga. pension
ønskede at udtræde af bestyrelsen, foreslog valgkomiteen at vende tilbage til den tidligere praksis
hvor det er en repræsentant for værtslandet for den kommende konference der beklæder posten som
foreningens formand. Generalforsamlingen tilsluttede sig komiteens forslag til ny bestyrelse således
at foreningen består af følgende medlemmer i perioden 2009-2011:
Formand Birgit Eaker, Sverige (valgt 2009)
Jan Hoel, Norge (valgt 2009)
Caroline Sandström, Finland (valgt 2009)
Halldóra Jónsdóttir, Island (valgt 2007)
Lars Trap-Jensen, Danmark (valgt 2007)
Emma Sköldberg, Sverige, suppleant (valgt 2009)
Åse Wetås, Norge, suppleant (valgt 2009)
Ad 6) Der er tradition for at afgående bestyrelsesmedlemmer indtræder i valgkomiteen. Idet Gúðrun
Kvaran var villig til at fortsætte, består valgkomiteen herefter af Gúðrun Kvaran, Island, Dagfinn
Worren, Norge, og Kristina Nikula, Finland.
Ad 7) Som revisor foreslog valgkomiteen Terje Svardal, Norge, og som revisorsuppleant Boye
Wangensteen, Norge. Disse blev valgt.
Ad 8) Lars Trap-Jensen redegjorde for baggrund og forløb: På generalforsamlingen i Akureyri 2007
blev der vedtaget en ændring af vedtægterne hvorefter hovedredaktørerne og de nationale redaktører
vælges af generalforsamlingen for en periode på 4 år og således at én hovedredaktør og halvdelen af
de øvrige redaktører er på valg samtidig. Det gør det nødvendigt denne første gang at vælge
halvdelen af redaktionen for 2 år og den anden halvdel for 4 år. Der har været en forberedende
dialog mellem NFL's bestyrelse og den siddende redaktionskomite som har ført til et fælles forslag
til en ny redaktionskomite. Der var ingen alternative forslag fra generalforsamlingen, og det blev
derfor besluttet at redaktionskomiteen får følgende sammensætning:
Hovedredaktører: Ruth Vatvedt Fjeld, Norge (2 år), og Henrik Lorentzen, Danmark (4 år).
Redaktører: Emma Sköldberg, Sverige (4 år), Sturla Berg-Olsen, Norge (4 år), Ken Farø, Danmark
(4 år), Nina Martola, Finland (2 år), Jón Hilmar Jónsson, Island (2 år).
Halldóra Jónsdóttir takkede varmt de to afgående hovedredaktører, Henning Bergenholtz og SvenGöran Malmgren, for deres mangeårige og uvurderlige indsats som arrangører af symposierne og
hovedredaktører for LexicoNordica lige fra begyndelsen. Henning Bergenholtz takkede og gjorde
opmærksom på at de først trækker sig endeligt tilbage når redaktionen af dette års artikler er
afsluttet og LN16 udkommet.
Ad 9) Halldóra Jónsdóttir oplyste at der ikke var kommet forslag inden for fristen, men nævnte dog
et forslag om digitalisering af Nordisk Leksikografisk Ordbog. Bestyrelsen ville gerne arbejde
videre med forslaget hvis det er et ønske. Henning Bergenholtz bemærkede hertil at han gerne så en
digital adgang til værket, men det burde være som en kopi af den trykte bog. Hvis der skulle ske en
revision af ordbogen, burde det være et helt nyt projekt da mange ting har ændret sig siden NLO

udkom. Ruth V. Fjeld gjorde opmærksom på at basen ligger hos hende, og at hun siden udgivelsen
har modtaget forskellige fejlrapporter og korrekturforslag som burde indarbejdes i en digital
udgave.
Ad 10) Ingen arrangementer blev nævnt, men den nye redaktion af LexicoNordica vil i løbet af kort
tid forsøge at fastsætte tema, sted og tid for næste symposium.
Ad 11) Halldóra Jónsdóttir oplyste at Sverige er vært for næste NFL-konference og overlod ordet til
Anki Mattisson, der kunne fortælle at hun som leder af SAOB’s redaktion gerne ville indbyde til
den 11. NFL-konference i Lund 2011. En billedserie blev fremvist fra redaktionens lokaler for at
give et indtryk af stedet. På spørgsmålet om tidspunktet for konferencen svarede Anki Mattisson at
det ikke var endeligt afastlagt, men at det ville blive omkring samme tid som den indeværende, dvs.
slutningen af maj og begyndelsen af juni. Der bør også tages hensyn til beslægtede konferencer i
samme periode (NODALIDA, DSNA i Amerika)
Ad 12) Den nyvalgte formand, Birgit Eaker, takkede den afgående formand, Halldóra Jónsdóttir,
for hendes indsats som formand i den foregående periode. De to takkede i fællesskab de afgående
bestyrelsesmedlemmer Dagfinn Worren og Kristina Nikula for deres indsats.
Endelig takkede Halldóra Jónsdóttir de finske arrangører for deres store indsats for en vellykket
konference i Tammerfors.

