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Generalforsamling, Høgskolen i Vestfold, 15. oktober 2010 
Bestyrelsens beretning 

 

Tak til Astrid Granly, Aslaug Veum og ikke mindst Eva Maagerø, og herigennem miljøet her på Høgskolen i 
Vestfold, for at have stået for arbejdet med at tilrettelægge og afholde denne 6. NSFLW. 

Som jeg vidst også bemærkede for et år siden: Foreningen er udsprunget af de møder/workshops, vi indtil 
nu har afholdt én gang årligt, og afholdelsen af disse er indtil videre foreningens væsentligste aktivitet. Det 
er derfor er med glæde, at vi kan konstatere endnu et godt arrangement.  

Foreningen opfylder sit formål som kontaktskabende enhed mellem fagligt ligesindede i det nordiske 
område. Konkret har der fx været underviserudveksling mellem Syddansk Universitet (Danmark) og 
Høgskolen i Vestfold (Norge). Og i år skal vi om lidt diskutere oprettelsen af en særlig pædagogisk afdeling 
af vores nordiske forening. 

Vi opfordrede i forlængelse af generalforsamlingen sidste år medlemmerne til at melde ind med 
beskrivelser af ens aktuelle faglige virke. Oplysningerne skulle så være tilgængelige på hjemmesiden, og 
dermed kunne den fungere som en oversigt til hjælp, hvis man skulle finde eksperter/interesserede inden 
for et bestemt emne. Vi kan konstatere, at meget få har været interesseret i at sende oplysninger ind, 
hvorfor vi stadig kun har en medlemsliste bestående af navne, tilknytning og adresser, altså det helt basale. 
Men som et led i vores konstante udbygning af det fagarkiv, der ligger på hjemmesiden, skal jeg her 
opfordre jer alle til at melde ind med jeres forskellige publikationer, så vi alle kan få et endnu bedre 
overblik over, hvad der sker af sfl-aktiviteter i Norden. 

Foreningen tæller aktuelt 78 medlemmer fra en lang række forskellige institutioner i Danmark, Finland, 
Norge, Sverige og Tyskland; det er en stigning i medlemstallet fra sidste år på 18%, så der kommer hele 
tiden lidt flere til. 

På sidste års generalforsamling blev det vedtaget, at Per Holmberg, Jannika Lassus og jeg selv skulle forsøge 
at opbygge et lille katalog over egnede legater, som kunne være interesserede i at støtte os. Det er en 
meget vanskelig proces, ikke mindst fordi mange legatopslag går på specifikke forskningsprojekter, ikke 
først og fremmest på geografi. Så her må vi nok være lidt defensive og påpege, at det giver ikke rigtig 
mening at skabe et særligt nordisk legatbibliotek ud over de oversigter, som allerede er tilgængelige (bl.a. 
på de enkelte institutioners hjemmesider). 
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Der er i dag ikke valg til bestyrelsen, der altså fortsætter uændret til næste års møde med følgende 
sammensætning: 

Thomas Hestbæk Andersen (formand) 
Jannika Lassus (næstformand) 
Per Holmberg (kasserer) 
Ruth Mulvad 
Erla Hallsteinsdóttir 
Hilde Hasselgaard 
Anne-Vera Meidell  

Foreningens væsentligste aktivitet er den årlige workshop, hvor vi har mulighed for at se hinanden og blive 
beriget af hinandens nye idéer om sfl og social-semiotik. Vi har glædeligvis allerede nu et bud på 
afholdelsen af næste års workshop, som Anna-Malin Karlsson gerne vil arrangere og afholde i Stockholm. 
Hendes foreslåede tema er forholdet mellem tekst og kontekst. Det er bestyrelsen indstilling, at vi sender 
workshoppen videre til Stockholm og Anna-Malin. 

 

På bestyrelsens vegne 

Thomas Hestbæk Andersen, formand 


