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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, Birgit Eaker, bød velkommen til generalforsamlingen.
Ad 1) Birgit Eaker foreslog Oddrun Grønvik som ordstyrer. Hun blev valgt.
Ad 2) Birgit Eaker aflagde sin formandsberetning. Hun fortalte bl.a. at der har været afholdt to
symposier på Schæffergården i Gentofte, Danmark, med temaerne: Leksikografi og sprogteknologi i
Norden og Onomasiologiske ordbøger i Norden. Bidragene fra symposierne er publiceret i
LexicoNordica 16 og 17. I forbindelse med udskiftning af tidsskriftets hovedredaktører har
redaktionen indført et nyt layout. Formanden takkede især Henrik Lorentzen for hans store arbejde i
den forbindelse.
Formanden nævnte at foreningen nu har fået en ny hjemmeside
(http://www.nordisksprogkoordination.org/nfl) og takkede Nordisk Sprogkoordination for at stille
sig til rådighed som vært for foreningens hjemmeside og Lars Trap-Jensen for hans arbejde med at
redigere indholdet på siderne, samtidig med at hun takkede den hidtidige vært, Norsk språkråd, og
Rikke Hauge for hendes store indsats med at vedligeholde og opdatere siden gennem årene.
Foreningen har med omtrent 250 registrerede medlemmer omtrent samme medlemstal som ved
sidste generalforsamling.
Foreningen er fortsat uden faste indtægter fra de nordiske samarbejdsorganisationer og må derfor
hvert år søge midler til arrangementer og publikationer. Det er en både tidskrævende og usikker
fremgangsmåde, og foreningen bør arbejde for en mere varig løsning på vores finaniseringsbehov.
Formandens beretning kan i øvrigt ses i sin helhed på foreningens hjemmeside.
Beretningen blev vedtaget af generalforsamlingen.
Ad 3) Rikke Hauge orienterede om hovedpunkterne i regnskabet og hæftede sig især ved at det er
bekymrende at så få medlemmer har betalt deres medlemskontingent. Det reviderede regnskab blev
omdelt før og under mødet. Regnskabet har været forelagt foreningens revisor, Terje Svardal, som

har godkendt regnskabet.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Ad 4) Halldóra Jónsdóttir foreslog på bestyrelsens vegne at kontingentet uændret fastsættes til 200
NOK. Som noget nyt foreslår bestyrelsen at indføre en særlig studenterkategori på 150 NOK i
kontingent.
Generalforsamlingen tilsluttede sig begge forslag.
Ad 5) Dagfinn Worren tog ordet på valgkomiteens vegne og foreslog følgende kandidater til NFL’s
bestyrelse:
Formand: Jan Hoel (2011-2013)
Ordinære bestyrelsesmedlemmer: Zakaris Svabo Hansen, Færøerne (2011-2015), Henrik Hovmark,
Danmark (2011-1015), Anki Mattisson, Sverige (2011-2013)
Suppleanter: Ilse Cantell, Finland (2011-1013), Åse Wetås, Norge (2011-2013)
Caroline Sandström blev valgt i 2009 og er ikke på valg.
Dagfinn Worren forklarede at det er nødvendigt at vælge et ekstra medlem for perioden 2011-2013
fordi formandskandidaten er et eksisterende bestyrelsesmedlem der ikke var på valg. Derfor foreslås
tre kandidater i stedet for to.
De foreslåede kandidater blev valgt uden modkandidater.
Ad 6) Den nuværende valgkomite består af Dagfinn Worren, Norge, Gúðrun Kvaran, Island, og
Kristina Nikula, Finland. Birgit Eaker foreslog følgende kandidater:
Dagfinn Worren, Norge, Halldóra Jónsdóttir, Island, Lars Trap-Jensen, Danmark.
De foreslåede kandidater blev valgt uden modkandidater.
Ad 7) Dagfinn Worren foreslog på valgkomiteens vegne genvalg af Terje Svardal som revisor og
Boye Wangensteen som revisorsuppleant.
De foreslåede kandidater blev valgt uden modkandidater.
Ad 8) Dagfinn Worren orienterede på valgkomiteens vegne: Henrik Lorentzen er som
hovedredaktør valgt 2009 og er ikke på valg. Ruth Vatvedt Fjeld går af som hovedredaktør. Som ny
hovedredaktør foreslås Emma Sköldberg, Sverige.
Som landsredaktører er Ken Farø, Danmark, og Sturla Berg-Olsen, Norge, ikke på valg (begge valgt
2009-2013). Som nye landsredaktører foreslås Mariann Skog-Södersved, Finland (2011-2015),
Annika Karlholm, Sverige (2011-2015) og Veturliði Óskarsson, Island (2011-2015).
Dagfinn Worren forklarede at det er nødvendigt at vælge et svensk medlem for perioden 2011-2015
fordi hovedredaktørkandidaten er en eksisterende landsredaktør der ikke var på valg.
De foreslåede kandidater blev valgt uden modkandidater.
Henrik Lorentzen takkede på redaktionens vegne Jón Hilmar Jónsson og Nina Martola for deres
store indsats i LexicoNordicas redaktion gennem 18 år. Også Ruth Vatvedt Fjeld fik stor tak for sin
indsats som hovedredaktør og før dette som norsk redaktionsmedlem.
ad 9) Birgit Eaker oplyste at bestyrelsen ikke har modtaget nogen forslag.
ad 10) Der planlægges et symposium i januar 2012 med temaet “Betydningsbeskrivelser i nordiske
ordbøger”
ad 11) Ordstyreren gav ordet til Jan Hoel, der takkede for formandsvalget og fortalte at næste
konference finder sted i Norge i 2013. Tid og sted for konferencen er endnu ikke fastlagt, men vil
blive annonceret på foreningens hjemmeside når oplysningerne foreligger.

ad 12) Caroline takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og dernæst arrangørerne fra SAOB for
en meget vellykket konference, en storslået middag på Svaneholm og for at teknikken havde
fungeret upåklageligt. Fra arrangementsgruppen blev Anki Mattisson, Birgit Eaker, Jón Helgason og
Eva Larsson kaldt frem og takket. Dernæst takkede Caroline Sandström Rikke Hauge for hendes
uvurderlige støtte i forberedelsen og afviklingen af konferencen.

