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Bestyrelsens beretning  

(og generalforsamlingens beslutninger) 

 

Tak til Hilde Hasselgård, Kjell-Lars Berge, Eva Maagerø, Gunhild Kvaale og Daniel Lees Fryer for det flotte arrangement 

i år!  

I år har workshoppen været arrangeret som et samarbejde mellem en række både overvejende 

læreruddannelsesmæssige og universitære miljøer, og det har endnu engang været en god markering af de tætte 

bånd, som eksisterer i de nordiske lande mellem disse miljøer. Med den årlige workshop opfylder foreningen sit 

formål som kontaktskabende enhed mellem fagligt ligesindede i det nordiske område. 

Vi har glædeligvis allerede nu et bud på afholdelsen af næste års workshop (som fra og med denne vil gå under 

betegnelsen ’konference’). Per Holmberg og Kajsa Thyberg er villige til at arrangere konferencen i Göteborg. Det er 

bestyrelsens indstilling, og det var generalforsamlingens beslutning, at vi sender workshoppen videre til Göteborg og 

glæder os til et gensyn med det vestlige Sverige. 

På generalforsamlingen udtryktes ønske om at komme videre med et fællesnordisk terminologiarbejde, ikke mindst 

ift. APPRAISAL, som aktuelt er oversat til tre forskellige sæt af begreber, bare på dansk(!) Hvis der er mulighed herfor, 

afholdes et terminologimøde i Göteborg. 

Næste år vil være den 13. årlige nordiske sammenkomst, og trods ændringen i betegnelsen (fra workshop til 

konference) fastholdes nummereringen, og vi fastholder en åbenhed (også) for præsentationer, der har workshop-

karakter og/eller diskuterer ’work in progress’. 

Der var ikke valg til bestyrelsen, som altså fortsætter til 2017 som følger: 

Thomas Hestbæk Andersen (formand) 

Gunhild Kvåle (næstformand) 

Anders Björkvall (kasserer) 

Ruth Mulvad 

Anna-Vera Meidell Sigsgaard 
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Inden Oslo talte foreningen på medlemsoversigten præcis 200 medlemmer fra en lang række forskellige institutioner i 

Danmark, Finland, Norge, Sverige og Tyskland; det skal dog noteres (efter en gennemgang af mailadresser i 

begyndelsen af efteråret 2016, at kun 133 har aktive mailadresser, så det er nok et mere rimeligt antal). Workshoppen 

i Oslo har føjet 10 nye medlemmer til ovenstående tal – og endnu et land, nemlig Polen. 

På bestyrelsens vegne/referent 

Thomas Hestbæk Andersen 


