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Närvarande: 
Hedvig Skirgård, Lingvistik II (ÄRling) 
Josefine Normann, Kommunikation i tal och skrift (NÄR, ÄRling) 
Mikael Ståhl, Kandidatprogrammet i lingvistik (ÄRling) 
Olof Pettersson, Esperanto I/Svenska III (NÄR, lingonord) 
Rickard Bohman, Svenska II (lingonord) 
 
§ 1. Mötet öppnas. 
Hedvig förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Val av mötesfunktionärer. 
2a. Hedvig valdes till informell mötesordförande. 
2b. Olof valdes till informell sekreterare 
2c. Ingen justerare utsågs. 
2d. Ingen inadjungerades. 
 
§ 3. Mötet befanns vara behörigt utlyst. Josefine hade satt upp lappar om ändring av lokal för NÄRs 
del vid D600. 
 
§ 4. Eftersom detta var ett sammanslaget informellt möte mellan ÄRling, NÄR och lingonord, med 
huvudsyfte att diskutera insparksaktiviteter inför hösten, fastställdes ingen särskild dagorning. 
 
§ 5. Insparksaktiviteter inför hösten. 
 
I brist på schema för upprop, etc. har lingonord preliminärt bokat Gula villan tisdagen 26/8 för 
inspark av nya lingvistikstudenter, och mer säkert fredagen 5/9 för nordiska efter önskemål från 
Judith Crystal. 
 
Tänkbara aktiviteter: 
- Språkvägg. Ett ”klotterplank” där man kan skriva saker på valfritt språk, för andra att fascineras 

och roas av och kanske försöka tolka – alternativt, mer nordiska-anpassat, en halva vardera med 
förslag på svenskans vackraste resp. fulaste ord. 

- Tipspromenad. En tipspromenad inomhus i Gula villan, med frågor av varierande seriositetsgrad, 
med anknytning till språkvetenskap, ämnesråds- och lingonord-trivia  

- ”Mina vänner”. Alla besökare får ett antal ark med uppgifter att fylla i, som vad man som liten 
ville bli när man blir stor, om man pluggat något annat tidigare, fritidsaktiviteter, etc. att ha som 
grund för att konversera/intervjua/lära känna sina nya medstudenter. 

- Föredrag. Ett lite mer populärvetenskapligt föredrag på högst 10-20 minuter om något aktuellt 
språkvetenskapligt relaterat ämne av någon forskare vid institutionen. 

- Gissa dialekt. Använda inspelningar från t.ex. SweDia-projektet och låta folk gissa ursprunget. 
 
§ 6. Tidpunkt för nästa möte föreslogs bli onsdag 20/8 kl 15.15 i D600. 


