Nordiska samarbetskommittén för namnforskning
NORNA

Protokoll fört vid NORNA-mötet vid den 16:e nordiska namnforskarkongressen i Stavanger,
Norge, fredagen den 10 juni kl. 09.00.
1. Mötet öppnas. Terhi Ainiala öppnade mötet kl. 09.00.
2. Dagordningen. Den framlagda dagordningen godkändes utan ändringar.
3. Val av ordförande. Mats Wahlberg valdes till mötets ordförande.
4. Val av sekreterare. Emilia Aldrin valdes till mötets sekreterare.
5. Rapport om NORNA:s verksamhet. Terhi Ainiala, ordförande för NORNA 2012–
2016, redogjorde för NORNA:s verksamhet under denna period:
NORNA-kommittén har hållit åtta möten under perioden (samtliga protokoll finns på
hemsidan). Fyra symposier har arrangerats (i Halmstad, Normandie, Hulsig och
Tammerfors). Dessutom har ett jubileumsfirande med föredrag och festligheter
genomförts med anledning av NORNA-kommitténs 100:e möte, vilket ägde rum i
Köpenhamn i november 2014. Krönikan Nordisk namnforskning har publicerats
årligen i Namn och bygd. Bibliografin över nordisk namnforskning har uppdaterats
kontinuerligt på NORNA:s hemsida (www.norna.org). Vem som helst kan enkelt gå in
på hemsidan och söka i bibliografin, liksom i namnforskarregistret. NORNA finns
också på Facebook. Kommittén har förnyat manuskriptanvisningarna för författare och
redaktörer. Arbetet med en personnamnsterminologisk databas har fortsatt och är
planerad att så småningom kunna ligga som sökbar databas på NORNA:s hemsida.
Webunderhållet för hemsidan måste dock finansieras och eftersom försäljningen av
NORNA-rapporter minskar (se punkt 8 längre ner i detta protokoll) föreslog den
avgående kommittén att stipendiet möjligen ska användas för detta ändamål, men
också att en mindre avgift kan införas i samband med symposiedeltagande (som
symposiekommittén överför till NORNA-sekretariatet). Vidare föreslogs att den nya
kommittén överväger att bilda en nordisk ”sommarkurs” (eng. ”summer school”) i
namnforskning för att uppmuntra nya studenter i ämnet, vilken exempelvis kan
genomföras i samband med ett symposium. Avslutningsvis uppmanade Terhi Ainiala
alla NORNA-medlemmar att bidra till att sprida kunskapen om namn, namnforskning
och NORNA i sin omgivning.
6. Redogörelse för NORNA-förlagets verksamhet. Förlagschef Katharina Leibring
redogjorde för utkomna NORNA-rapporter under perioden 2012–2015 och noterade
bland annat en minskande försäljning som kan antas ha flera olika orsaker.
Redogörelsen i sin helhet bifogas längst bak i protokollet.
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7. Redogörelse för NORNA:s ekonomi. Kassör Agneta Sundström presenterade
räkenskaperna för perioden 2011–2016:
Saldo 11 juli 2011:
Saldo 31 maj 2016:

Utgifter under perioden:
NORNA-stipendium
Tryckning av symp.rapp.
Plusgiroavgifter
Annat
SUMMA

SEK 55 085,83
SEK 21 583,32
–33 502,51

SEK 47 659,59
SEK 54 000,00
SEK 3 047,50
SEK 12 662,92
117 370,01

Inkomster under perioden:
Bokförsäljning
SEK 21 573,00
Stipendium
SEK 20 000,00
Tryckbidrag symp.rapp. SEK 40 000,00
Postgirokred. av årsavg. SEK 450,00
Återbet. fraktkostn.
SEK 1 844,50
SUMMA
119 355,52
Posten Annat under Utgifter rör främst kostnader i samband med NORNA:s hemsida
och utlägg vid NORNA:s jubileum av det 100:e kommittémötet i Köpenhamn. Posten
Tryckning av symp.rapp. under Utgifter och posten Tryckbidrag symp.rapp. under
Inkomster rör båda Symposiet i Älvkarleö 2010. Av praktiska skäl gavs arrangörerna
möjlighet att utnyttja NORNA:s konto för transaktioner kring symposiet och posterna
har alltså inget direkt samband med NORNA:s egentliga ekonomi (se även
kongressprotokollet från Askov där ett tidigare tryckbidrag om 15 000 SEK noteras i
den ekonomiska redogörelsen). Posten Återbet. fraktkostn. under Inkomster rör
leverans av NORNA-rapport nr 89.
8. Presentation av de nyvalda medlemmarna av NORNA-kommittén och deras
suppleanter
NORNA har sju medlemsländer, där varje land själva utser medlemmar till
kommittén. Grönland har inte varit i kontakt med kommittén och därför lämnas deras
poster vakanta tills vidare.
Följande förslag till nationella kommittémedlemmar och suppleanter gavs:
Danmark:
Ordinarie medlem: Rikke Steenholt Olesen; suppleant Birgit Eggert.
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Finland:
Ordinarie medlem: Pamela Gustavsson; suppleant Väinö Syrjälä.
Færøerne:
Ordinarie medlem: Anfinnur Johansen; suppleant Kristin Magnussen.
Grönland:
Ordinarie medlem: vakant, suppleant: vakant.
Island:
Ordinarie medlem: Hallgrímur J. Ámundason; suppleant Birna Lárusdóttir.
Norge:
Ordinarie medlem: Gunnstein Akselberg; suppleant Aud-Kirsti Pedersen.
Sverige:
Ordinarie medlem: Per Vikstrand; suppleant Leila Mattfolk.
De föreslagna personerna valdes utan kommentarer.
9. Placering av NORNA:s sekretariat för perioden 2016-2021
Det föreslogs att NORNA:s sekretariat skulle placeras i Halmstad, Sverige. Förslaget
bifölls utan kommentarer.
10. Val av ordförande för perioden 2016-2021
Som ordförande för NORNA föreslogs Per Vikstrand, Sverige. Vikstrand valdes av
mötet utan kommentarer.
11. Val av revisorer för perioden 2016-2021
Som NORNA-revisorer för perioden 2016-2021 föreslogs ett omval av Minna Nakari,
Finland, och Elin Pihl, Sverige. Förslagen godtogs av mötet utan kommentarer.
12. Övrigt.
Den avgående kommittén och ordförande tackades för väl förrättat värv.
13. Mötet avslutas. Mats Wahlberg avslutade mötet kl. 09.30.
Uppsala/Halmstad den 22 juni 2016
Mats Wahlberg
ordförande

Emilia Aldrin
sekreterare
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