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Bestyrelsens beretning, elaboreret med beslutninger fra 

generalforsamlingen 

 

Tak til Hanna Sofia Rehnberg, Daniel Wojahn og Anna-Malin Karlsson og herigennem miljøet her på 

Södertörns högskola, for at have stået for arbejdet med at tilrettelægge og afholde denne 7. NSFLW. 

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.  

Dette års arrangement har været det hidtidigt største, hvad angår antallet af præsentationer. Det er første 

gang, vi har parallelsessioner, og det begynder mere at virke som en konference end en workshop, hvis vi 

skal tale genre. Vi fatsholder imidlertid betegnelsen ‘workshop’ om vores møder for at indikere en åbenhed 

for alle typer af bidrag og ikke kun meget færdige og gennemarbejdede paper-præsentationer, som man 

typisk møder på konferencer. 

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 101 medlemmer fra en lang række forskellige institutioner i Danmark, Finland, 

Norge, Sverige og Tyskland; det er en stigning i medlemstallet fra sidste år på 29%, så der kommer hele 

tiden flere til. Og det sidste år har budt på en imponerende stigning. 

Der blev foretaget valg til bestyrelsen. Alle hidtidige bestyrelsesmedlemmer stillede deres mandat til 

rådighed, men alle accepterede også genvalg, og da der ikke blev opstillet nye kandidater, fortsætter 

bestyrelsen uændret for den næste periode, som er 2011-2013. Bestyrelsen er altså: 

Thomas Hestbæk Andersen (formand) 

Jannika Lassus (næstformand) 

Per Holmberg (kasserer) 

Ruth Mulvad 
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Erla Hallsteinsdóttir 

Hilde Hasselgaard 

Anne-Vera Meidell  

Næste års workshop bliver afholdt på Syddansk Universitet i Odense, med multimodalitet med særlig vægt 

på steders betydning som tentativt tema. 

Med henblik på at styrke opmærksomheden om SFL/socialsemiotik i Norden (både for os selv i foreningen 

og for eksterne instanser) er det generalforsamlingens indstilling at opfordre alle medlemmer til at melde ind 

til foreningen (via e-post) med to typer af oplysninger, nemlig: 

- Publikationer, som man har udgivet/deltaget i, og som baserer sig på/inddrager SFL 

- En kort stikordsbeskrivelse af det SFL-relaterede arbejde, man er involveret i (forskning, undervisning og 

formidling). 

Det er meningen, at oplysningerne skal publiceres på foreningens hjemmeside. 

Endvidere skal lyde en opfordring til at knytte kontakter mellem medlemmernes institutioner via Erasmus 

og/eller Nordplus; en styrkelse af ‘infrastrukturen’ gennem bilaterale Erasmus- og/eller Nordplus-aftaler vil 

kunne facilitere hyppigere møder mellem SFL-sindede i Norden, hvilket igen kan lede til flere samarbejder. 

 

På bestyrelsens vegne/referent 

Thomas Hestbæk Andersen, formand 


