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Bestyrelsens beretning 

 

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. I år har workshoppen ud fra idéen om ’sted’ og ’steders betydning’ særligt 

fokuseret på begreberne tekst og kontekst i en problematisering af, hvad vi kan afgrænse som hhv. det ene 

og det andet. 

Dette års arrangement har i højere grad end tidligere været tematiseret, og det har betydet, at vi også har 

haft præsentationer af forskning, som ikke direkte er systemisk-funktionel. Det er vigtigt, at vi holder fast i 

vores identitet som forening for systemisk-funktionel lingvistik/socialsemiotik, men jeg synes også, at det er 

interessant, at vi går i dialog med den teoretiske verden omkring os. 

Vi har glædeligvis allerede nu et bud på afholdelsen af næste års workshop, som det social-semtotiske miljø 

i Kristiansand med Martin Engebretsen som ansvarlig gerne vil arrangere og afholde. Det er bestyrelsen 

indstilling, at vi sender workshoppen videre til Kristiansand. 

Med den årlige workshop opfylder foreningen sit formål som kontaktskabende enhed mellem fagligt 

ligesindede i det nordiske område. Mellem workshoppene er vi i stigende grad begyndt at bruge hinandens 

kræfter – ifm. udgivelser af antologier, reviews, undervisning på ph.d.-kurser, deltagelse i faglige 

arrangementer, etc. 

Foreningen tæller aktuelt 133 medlemmer fra en lang række forskellige institutioner i Danmark, Finland, 

Norge, Sverige og Tyskland; det er en stigning i medlemstallet fra sidste år på 32%, så der kommer hele 

tiden flere til. Og det sidste år har – som for øvrigt også det forrige – budt på en imponerende stigning. 

Der er i år ikke valg til bestyrelsen, hvorfor den fortsætter som hidtil: 

Thomas Hestbæk Andersen (formand) 

Jannika Lassus (næstformand) 

Per Holmberg (kasserer) 

Ruth Mulvad 

Erla Hallsteinsdóttir 
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Hilde Hasselgaard 

Anne-Vera Meidell  

 

På bestyrelsens vegne 

Thomas Hestbæk Andersen, formand 


