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Nordisk forening for SFL og socialsemiotik 

Nordisk forening for SFL og sosialsemiotikk 

Nordisk förening för SFL och sociosemiotik 

Pohjoismainen systeemis-funktionaalisen kielitieteen ja sosiosemiotiikan yhdistys 

 

Generalforsamling, Göteborgs Universitet, 13. oktober 2017 

 

Bestyrelsens beretning  

(og generalforsamlingens beslutninger) 

 

Tak til Göteborgs universitet, herunder institutionen för svenska språket, institutionen för språk ock litteraturer samt 

institutionen för didaktik ock pedadgogisk profession; tak til Svenska Akademien; tak til Per Holmberg, Mikael Norden-

fors, Lotta Olvegård, Kajsa Thyberg, Magnus Pettersson Ängsal og Anna Maria Hipkiss for det flotte arrangement i år!  

I år har den nordiske konference igen budt på en stor diversitet af emner og med bidrag fra både grundforskningsper-

spektiver og anvendelsesorienterede perspektiver – og en kombination heraf – har konferencen markeret den rige 

forskning i socialsemiotik og systemisk-funktionel lingvistik i de nordiske universitetsmiljøer. Med den årlige konferen-

ce opfylder foreningen sit formål som kontaktskabende enhed mellem fagligt ligesindede i det nordiske område. I år 

kan vi yderlige og endnu engang glæde os over, at arrangørerne tilbyder at følge selve konferencen op med en publi-

kation. 

Vi har glædeligvis allerede nu et bud på afholdelsen af næste års konference. Inger Lassen og co. er villige til for første 

gang at arrangere konferencen i Aalborg. Det er bestyrelsens indstilling, og det var generalforsamlingens beslutning, at 

vi sender workshoppen videre til Aalborg. Det bliver den 14. konference/workshop.  

Yderligere tilbød Eva Maagerø, at konferencen i 2019 kunne afholdes af miljøet ved Høgskolen i Øst-Norge (Vestfold). 

Også det blev bifaldet af generalforsamlingen, hvorfor vi mødes til den 15. konference/workshop i Vestfold i 2019. 

Der var valg til bestyrelsen; bestyrelsen frem til 2019 er som følger: 

Thomas Hestbæk Andersen (formand) 

Gunhild Kvåle (næstformand) 

Anders Björkvall (kasserer) 

Ruth Mulvad 

Anna-Vera Meidell Sigsgaard 

Inden Göteborg talte foreningen på medlemsoversigten 209 medlemmer fra en lang række forskellige institutioner i 

Danmark, Finland, Norge, Sverige og Tyskland; det skal dog noteres. Konferencen her i Göteborg har føjet nye med-

lemmer til ovenstående tal. 

Under eventuelt blev følgende arrangementer nævnt: 
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- CADAAD; 4.-6. juli 2018 i Aalborg 

- NorDisco; 21.-23. november 2018 i Aarhus 

- SFLP-årsmøde; 1. februar 2018 i København (sprogbaseretlaering.dk) 

- 9ICOM; 15-17. august 2018 i Odense (9icom.dk) 

- Doktorandkurs i multimodalitet; høsten 2018 i Uppsala. 

På konferencen i år tog vi et fællesbillede, som vi sammen med en hilsen fra det nordiske sender til Halliday. 

På bestyrelsens vegne/referent 

Thomas Hestbæk Andersen 


