Årsmöte i SWESSE 2009-04-16
Malmö, Malmö högskola, National Forum for English Studies
Närvarande styrelseledamöter:
Karin Aijmer (ordförande)
Åke Bergvall (vice ordförande)
Carita Paradis
Cecilia Wadsö-Lecaros (webmaster)
Merja Kytö (sekreterare)
Frånvarande ledamöter:
Hans Lindquist (skattmästare)
Lars-Håkan Svensson
Övriga närvarande SWESSE medlemmar:
Deltagare i National Forum for English Studies -konferensen

1.

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Merja Kytö valdes till protokollförare och beslutades att utöver ordföranden skulle
Åke Bergvall justera protokollet.

2. Agendan för det aktuella mötet godkändes utan invändningar.
3.

Ordföranden redogjorde för senare verksamhet inom SWESSE som har omfattat
bra/gott(?) samarbete med British Council med t.ex. David Graddol som gästföreläsare
vid Göteborgs universitet. Samarbetet med ”National Forum” och SWESSE har också
fungerat mycket bra.

4.

Den ekonomiska redovisningen behandlades och lades i handlingarna.

5.

Revisionsberättelsen diskuterades och årsmötet gav ekonomisk ansvarshet till
styrelsen.

6.

Val av styrelseledamöter.
Årsmötet beslutade om omval av följande styrelseledamöter för den kommande
mandatsperioden:
Karin Aijmer (ordförande)
Carita Paradis

Merja Kytö (sekreterare)
Årsmötet beslutade om val av följande nya styrelseledamöter:
Maria Olaussen (vice ordförande)
Sara Bjärstorp (skattmästare)
Jean Hudson (webmaster)
Det beslutades också att ordföranden åtar sig att kontakta en kandidat med litterär
bakgrund som skulle kunna ställa upp som en ledamot vid styrelsen.
7.

Deltagarna vid årsmötet tillfrågades att kontakta ordföranden avseende anordnandet av
nästa ”National Forum” –konferens. På preliminär basis har representanterna från
Växjö universitet anmält sitt intresse.

8.

Ordföranden informerade om den kommande NAES-FINSSE 2010 -konferensen inom
ämnet ”English in the North”. Konferensen kommer att anordnas den 9-13 juni 2010
vid Uleåborg universitet i Finland. Medlemmar vid SWESSE har välkomnats

9.

Ordföranden informerade om möjligheten att publicera vid NJES (Nordic Journal of
English Studies) -tidskriften som finns tillgänglig i elektronisk form.

10. Philip Shaw informerade om ”English for Academic Purposes” e-post listan vid
Stockholms universitet.
11. Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Merja Kytö

Karin Aijmer

Åke Bergvall

