
Nordiska samarbetskommittén för namnforskning (NORNA) 

Protokoll för NORNA-möte nr 116 

fredagen den 11 juni 2021, kl. 8.30–10 (skandinavisk tid) 

digitalt möte (på Zoom) 

 

 

Närvarande: Linnea Gustafsson (ordf.), Aud-Kirsti Pedersen, Birgit Eggert, Birna Lárusdóttir, 

Gunnstein Akselberg, Josefin Devine, Kristin Magnussen, Lasse Hämäläinen, Line Sandst,  

Unni Leino och Väinö Syrjälä (sekr.) 

 

1. Godkännande av möteskallelse och dagordning. Notering av övriga ärenden 

Linnea öppnade mötet kl. 8.30. Möteskallelsen och dagordningen godkändes. En 

diskussionspunkt om kommitténs mål för perioden noterades under övriga ärenden. 

 

2. Valet av kommitténs sekreterare 

Till sekreterare för kommittén valdes på ordförandes förslag Väinö Syrjälä, Sverige. 

 

3. Valet av vice ordförande 

Till vice ordförande för kommittén valdes Line Sandst, Danmark. 

 

4. Kassör och firmatecknare 

Återval av NORNA:s nuvarande kassör Elin Pihl bekräftades. 

Samtidigt beslutade kommittén att som NORNA:s firmatecknare avse ordförande Linnea 

Gustafsson och kassör Elin Pihl, var för sig. 

 

5. NORNA-förlaget 

Som förlagsansvarig för NORNA-förlaget kvarstår Väinö Syrjälä. 

 

6. Övriga ärenden 

Kommittén diskuterade målsättningar för NORNA:s verksamhet under de kommande fyra 

åren. Flera frågor dryftades, bland annat möjligheten att utnyttja digital teknik och behovet för 

eventuellt utökad parallellspråkighet, båda med särskilt syfte att ta till vara yngre forskare och 

rekrytera nya namnforskare till NORNA:s verksamhet. 

Vidare diskuteras kommande symposier och seminarier. Kommittén beslutade om att ha som 

mål ett fysiskt symposium om året som kompletteras med en virtuell seminarieserie med minst 

ett seminarium per termin. Vissa seminarier kan reserveras specifikt för doktorander och 

studerande. I dagsläget finns inga konkreta förslag på symposier, men kommittén har noterat 

flera möjliga teman. Birna ska undersöka om, och i så fall när, ett symposium kunde ordnas på 

Island. 

Det första virtuella seminariet planeras till 1 november 2021 med Katrine Kehlet Bechsgaard 

som förslaget inbjuden talare. 

 



7. Nästa möte 

Nästa möte hålls digitalt måndagen den 1 november 2021 kl. 13–15 (skandinavisk tid). 

 

 

 

Halmstad/Stockholm den 15 juni 2021 

 

 

Linnea Gustafsson, ordförande 

 

     Väinö Syrjälä, sekreterare 


