Verksamhetsberättelse 2019-2021

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
Sedan generalförsamlingen i Helsingfors i juni 2019 har styrelsen haft följande sammansättning:

Pär Nilsson, Sverige, ordförande (vald 2019)
Henrik Hovmark, Danmark, vice ordförande (vald 2017)
Kristin Marjun Magnussen, Färöarna, sekreterare (vald 2017)
Hanne Lauvstad, Norge, kassör (vald 2019)
Maria Lehtonen, Finland, styrelsemedlem (vald 2019)
Margunn Rauset, Norge, suppleant (vald 2019)
Helga Hilmisdóttir, Island, suppleant (vald 2019)

Verksamhet
Inre verksamhet
Styrelsen höll ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till generalförsamlingen i Helsingfors 2019.
Dessutom har två ordinarie årsmöten hållits: det första i februari 2020 i samband med symposiet på Lysebu
i Oslo och det andra (till följd av pandemin) i digital form via plattformen zoom, i mars 2021. I samband med
symposiet 2020 hölls även ett möte mellan NFL:s styrelse och LexicoNordicas huvudredaktörer. Utöver
dessa möten har styrelsen under perioden haft löpande kontakt, i huvudsak per e-post.

Under den aktuella perioden har styrelsen lagt ned mycket arbete på föreningens administration, och siktet
har varit inställt på en förenklad ordning. NFL:s administratör, Rikke Hauge, slutade under 2020. Efter det
har styrelsen och LexicoNordicas huvudredaktörer delat hennes arbetsuppgifter mellan sig.
Sedan 2020 är det möjligt att betala medlemsavgiften direkt på föreningens hemsida. Betalningssystemet
skickar automatiskt meddelanden om inbetalningar och kontaktuppgifter till föreningens epost-adress, och
alla inbetalningar överförs automatiskt till NFL:s bankkonto. NFL:s tidigare system med olika landskassörer
har därmed spelat ut sin roll. Numera har NFL endast ett enda bankkonto, upprättat i föreningens namn. Alla
ekonomiska händelser syns på detta konto, vilket underlättar bokföringen.
Med det nya systemet för inbetalning av medlemsavgifter har också det administrationsprogram som
tidigare använts (foreningsadministrator.dk) blivit överflödigt och därför avslutats.
Yttre verksamhet
Föreningens kärnverksamhet vilar på två ben. Det ena utgörs av de årliga LexicoNordica-symposierna och
den efterföljande tidskriften, och det andra av de nordiska lexikografikonferenserna med tillhörande
konferensrapporter.
Under den aktuella perioden har det 27:e LexicoNordica-symposiet arrangerats på Lysebu i Oslo. Symposiet
ägde rum 20–22 februari 2020 och hade temat: Kontroversiella ord i nordiska ordböcker. Det följande
numret av tidskriften publicerades och distribuerades till föreningens medlemmar i slutet av samma år. En
digital version av numret kommer att läggas upp på <tidsskrift.dk> (med länk från NFL:s hemsida:
<https://nordisk-leksikografi.com/publikationer-1.html>) under 2021.
Det symposium, med temat: Nordisk lexikografi - nu och i framtiden, som planerades för år 2021 fick skjutas
upp pga. situationen kring corona-pandemin. Hela detta arrangemang (symposium och tidskrift) kommer
istället att genomföras under 2022. I gengäld kommer nr 28 av LexicoNordica att ges ut under 2021 utan ett
föregående symposium. Detta nummer kommer att ha temat: Nordiska ordböcker och normer.
Konferensrapporten från 2019 års konferens i Helsingfors publicerades i Nordiska studier i lexikografi 15
som kom 2020. Sedan början av 2021 finns den digitalt tillgänglig på <tidsskrift.dk>.
Även den 16:e konferensen om lexikografi i Norden, som skulle gått av stapeln i maj 2021, fick senareläggas
pga. pandemin. Den kommer istället att hållas mellan den 27 och 29 april 2022 i Lund, i universitetets lokaler
i centrala Lund. Konferensens tema blir: Lexikografiska utmaningar. Arrangemanget är ett samarbete mellan
NFL, Svenska Akademiens ordboksredaktioner i Lund och Göteborg och Institutionen för svenska vid
Göteborgs universitet.
Sedan 2020 finns NFL:s publikation Nordisk leksikografisk ordbok (Skrifter utgitt av Nordisk forening for
leksikografi nr 4) i digital form. Den finns tillgänglig som en sökbar pdf-fil på föreningens hemsida
(https://nordisk-leksikografi.com/publikationer-1.html).

NFL har under den aktuella verksamhetsperioden i samarbete med organisationen European lexicographic
infrastructure (ELEXIS) tillgängliggjort sina digitaliserade skrifter i sökverktyget elexifinder
(<https://elex.is/tools-and-services/elexifinder/>).
Medlemmar och medlemsmöten
Som en följd av kraftigt rabatterade avgifter för NFL:s medlemmar under de nordiska
lexikografikonferenserna brukar antalet betalande medlemmar i föreningen öka de år som NFL arrangerar
konferens för att sedan sjunka igen följande år. Föreningen hade under 2019 därför något fler betalande
medlemmar än under 2020 och första halvan av 2021. I genomsnitt har medlemsantalet legat runt 200 st.
Styrelsens kontakt med medlemmarna sker i första hand via NFL:s hemsida och Facebooksida och genom
epost-meddelanden.
Eftersom konferensen 2021 sköts fram i tiden hölls NFL:s generalförsamling vid ett separat tillfälle, i digital
form på zoom (6 maj 2021). Nästa generalförsamling äger rum i samband med den 17:e konferensen om
lexikografi i Norden, i Bergen 2023.
Nästa konferens i föreningens regi sker dock, som tidigare nämnts, i april 2022 i Lund. I skrivande stund
planeras för en konferens med fysiskt deltagande. Men konferenskommittén tar höjd för digitalt deltagande
ifall restriktioner kring resande över landsgränserna och kring antalet deltagare vid sammankomster
fortfarande skulle vara gällande.
Ekonomi
NFL:s ekonomi är god. Det finns en buffert för oväntade utgifter, men föreningen är fortsatt beroende av att
få ansökningar för sina arrangemang beviljade. NFL har under den aktuella perioden beviljats medel från
Nordplus Nordens språk till de ovan nämnda arrangemangen, dvs. symposium + tidskrift 2020, enbart
tidskrift 2021, symposium + tidskrift 2022 samt för konferensen 2022. Dessutom har föreningen fått stöd
från Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning för konferensrapporten som följer på 2022 års konferens.
Symposiet 2020 har även fått stöd från Fondet for dansk-norsk samarbejde.
Slutord
Som avgående ordförande vill jag till sist tacka mina kollegor i styrelsen och LexicoNordicas redaktörer för
gott samarbete under de senaste fyra åren. Tack också till konferensarrangörer, redaktionskommittéerna
och till alla andra som bidragit till föreningens verksamhet med sina arbetsinsatser under perioden.
Pär Nilsson,
ordförande för NFL,
maj 2021

