
Protokoll fört vid NORNA-möte nr 101 i Tammerfors 

onsdagen den 21 oktober 2015 
 

Restaurang Tillikka, Hämeenkatu 14 

 

 Närvarande: Terhi Ainiala (Finland; ordförande) och Pamela Gustavsson (Finland; 

sekreterare), Maria Löfdahl (Sverige), Birgit Eggert (Danmark), Inge Særheim (Norge) 

och Anfinnur Johansen (Färöarna). 

 

 

1. Godkännande av möteskallelse och dagordning. Ärenden för punkten övriga 

ärenden 
 

Mötet öppnades kl. 19.20. Möteskallelsen och dagordningen godkändes. NORNAs 

sektreterare Leila Mattfolk kunde inte delta i mötet och Pamela Gustavsson valdes till 

mötets sekreterare. Till punkten övriga ärenden anmäldes två ärenden: möjligheten att 

göra en elektronisk mall för NORNA-rapporter och ett meddelande om NORNAs 

äldre föreningsarkiv. 

 

2. Godkännande av mötesprotokoll 100 
 

Protokoll 100 godkändes. Terhi kommentrade punkten  punkten 11 c om open acces. 

NORNA-rapporterna kan inte få ett URN-nummer (Uniform Resource Name), dvs en 

unik och permanent identifikator för elektroniska dokument på webben, eftersom bara 

organisationer kan ansöka om sådana. Vi kan publicera artiklarna i pdf-format. 

 

3. Publikationer 

 
a. Rapport från den 15 nordiska namnforskarkongressen i Askov 6–9 juni 2012 

 

Utkom i juli och författarna fick sina exemplar i september. Eftersom 

fakulteteten har utgiftsstopp fram till årsskiftet, sänds upplagan till Uppsala 

först i januari. 

 

b. Rapport från NORNA:s 43 symposium, Innovationer i namn och 

namnmönster, i Halmstad 6–8 november 2013 

 

Planeras att tryckas före årsskiftet. Det behövs eventuellt ytterligare 

finansiering till utskicket vilket kommer att sökas av Ortnamnssällskapet i 

Uppsala. 

 

c. Rapport från NORNA:s 44 symposium, Scandinavian Names and Naming in 

the medieval North Atlantic Area, i Normandie 23–25 april 2014 

 

Är under arbete men man väntar ännu på tre bidrag. Finansieringen är inte 

klar, ansöks då artiklarna är inlämnade.  

 

d. Rapport från NORNA:s 45 symposium, Navn og navnebærer, i Hulsig 1–4 

oktober 2014  

 

Alla 15 artiklar har kommit in och har förhandsgranskats. Författarna 

berabetar artiklarna just nu med inlämningsdag 1.11. Rapporten kommer att 

ges ut elektronisk, det finns ingen möjlighet till finansiering för en tryckt bok. 



Det är inte ännu klart var boken ska ligga, eventuellt på universitetets server. 

 

e. Rapport från NORNA:s 46 symposium, Namn och identitet, i Tammerfors 

21–23 november 2015 

 

Tidsfristen för att leverera bidrag  till rapporten är slutet av januari. 

Finansieringen är ännu inte klar, inte heller i vilken serie rapporten publiceras, 

det är också möjligt att den ges ut enbart i elektronisk form. 

 

4. Symposier 

 
a. NORNA:s 46 symposium, hösten 2015, i Tammerfors, Finland (arr. Antti 

Leino & Mona Forsskåhl); tema: namn och identitet  

 

Pågår som bäst. Sammanlagt 19 föredrag och två planarföredrag står på 

programmet, deltagarna är knappa 40 st. 

  

b. Idéer för kommande symposier  

Har tidigare diskuterats om kontaktonomastik (Staffan Nyströms förslag) 

kunde vara ett tema för ett kommande symposium, eventuellt blir det en 

workshop om det redan under kongressen nästa år. Socioonomastik nämdes 

också som förslag. 

 

5. NORNA-kongressen 2016 
 

Till kongressen som hålls i Kleppe utanför Stavanger har hittills 47 deltagare anmält 

sig med 35 föredrag. Fördelningen mellan länderna är bra, men ingen från Island är 

ännu anmäld. Det finns plats för flera deltagare och det är ännu möjligt att anmäla sig. 

Fristen för abstrakt är den 15.11. Mötet beslöt att marknadsföra kongressen under 

Tammerforssymposiet och kommitténs representanter kan skicka ut en påminnelse om 

kongressen i respektive land. 

 

Under kongressen ska en ny kommitté väljas. Nuvarande kommittémedlemmar har till 

uppgift att se till att det finns kandidater från respektive land för den nya kommittén. 

Sverige blir ordförandeland under följande period. 

 

6. Orientering om NORNA:s projekt 
 

a. Personnamnsterminologin 

 

På mötet i Köpenhamn för ett år sedan bestämdes att materialet ska läggas på 

NORNAs webbsida. Hur det ska göras och vem som kan hjälpa oss med 

materialet är ännu oklart. Kristin hade för ett år sedan förslag på en student på 

Färöarna som eventuellt kunde åtagit sig arbetet men om det har inget hörts. 

Leila utreder möjligheten att anlita en person i Finland som efter jul kommer 

att gå en kurs om databaser, om han kunde vara intresserad. Hon hör sig också 

för med en student i Uppsala som studerar datateknik. Maria hör sig för med 

Språkbanken i Göteborg om de har något råd att komma med. Målet är att få 

detta ordnat inom denna kommittés mandat. 

 

 

b. ev. övriga projekt 

 



- 

 

7. Orientering om eventuella andra projekt 

 
Nätverket för bebyggelsenamnsforskning har hållit två möten, ett i Uppsala i maj 2014 

och ett i Odense i oktober i år. Båda möten hade 50–60 deltagare. Birgit informerade 

om att det finns planer på en hemsida med chattfunktion. 

 

Terhi informerade om projektet Personal Names in Finnic and beyond som fått 

fyraårig finansiering från Finlands Akademi. I projektet deltar tre post doc-forskare 

och en doktorand. 

 

 

8. Nordisk namnforskning  

 

Korrekturet på artikeln Nordisk namnforskning 2014 har kommit, och de flesta har 

sänt in sina kommentarer. Samarbetet med de nuvarande redaktörerna har fungerat 

bra. Vi fortsätter enligt samma ramar som hittills, landsrapporterna ska vara färdiga 

senast 1.3.2016 och skickas till Leila senast då. De publikationer/artiklar som kan ingå 

i årsrapporterna ska vara utgivna/publicerade senast den 15 januari följande år.  

 

Namn och Bygd kommer i fortsättningen troligen att läggas ut på nätet med en viss 

fördröjning i relation till den tryckta boken. Vi kan då ha en länk till boken/artikeln 

från NORNAs webbsida. 

 

9. NORNA:s hemsida 

 
a. allmänt kring innehåll 

Det allmänna intrycket är att innehållet är bra. Diskussion om att det mera 

aktivt kunde läggas ut mera bilder, t.ex. bilder från mötet i Köpenhamn, Birgit 

utreder. 

 

b. allmänt kring uppdatering  

-  
 

c. bibliografin 

Ska vara uppdaterad senast den 1.2. Den som inte har möjlighet att själv 

uppdatera listan kan sända Leila en färdig lista med de poster som ska föras 

in. 

 

d. namnforskarregistret 

I registret ingår seriösa forskare, doktorander eller andra som har anställning, 

inte magistrar. Birgit meddelade att hon haft svårt att hitta adresser när hon 

skulle göra utskick. Vi kan inte har personliga adresser i registret, sekreteraren 

har dem.  

 

e. ett ev. "register" över avlidna medlemmar 

I de tryckta namnforskarregistren har det varit möjligt att gå bakåt i tiden och 

få fram uppgifter om tidigare namnforskare. Nu finns det ingen sådan 

möjlighet, utan den som är avliden stryks ur registret. Diskussion om man 

kunde har ett register över tidigare medlemmar, men det allmänna intrycket 

under mötet var att man inte kan uppföra en sådan lista. 

 



f. kalendern 

Kalendern visar fortsättnignsvis fel datum i Finland (och antagligen på 

Färöarna och Island), troligen på grund av tidsskillnad. Verkar inte vara 

möjligt att åtgärda problemet. Det är alltså viktigt att man skriver ut datum i 

de uppgifter man lägger in i kalendern. Påminnelse också om att kalendern 

motsvarar nyhetsbrevet, att alla uppdaterar uppgifterna i kalendern. 

 

g. Fb-sidan 

Aktiviteten på fb-sidan har inte varit så stor. Uppdateringar på webbsidan/ i 

kalendern kunde också synas på facebooksidan.  

  

10. NORNA-rapporter 

 
a. engelska sammanfattningar på nätet 

 

Vi har ännu inte någon enhetlig lista över vem som ska kontakta vem för 

tillstånd att publicera sammanfattningarna. Leila sammanställer en lista. Det 

viktigaste är att vi får in de nyaste rapporterna. För mycket jobb att få med de 

allra äldsta. 

 

b. manuskript- och redaktörsanvisningar, inkl. referee-formulär (se bilagor 1–3) 

 

Manuskriptanvisningar för bidrag i NORNA-rapporter godkändes. Likaså 

godkändes anvisningar för redaktörer av NORNA-rapporter med ett tillägg 

från NORNA-förlagets Katharina Leibring  som önskade att det skrivs in att 

redaktörerna bör budgetera för transport av upplagan till Uppsala.  

 

c. NORNA-rapporternas status som vetenskaplig tidsskrift (se bilaga 4 och 

5) 

 

Diskussion om NORNA-rapporternas status som vetenskaplig tidskrift. Det är 

olika i olika länder hur dylika rapporter värderas. I Sverige t.ex. får inte 

universiteten bidrag för artiklar i antologier och konferensrapporter, vilket 

förstås påverkar var man väljer att medverka. I Danmark, Finland och Norge 

värderas rapporten högre. I Danmark är det avgörande att artiklarna är 

förhandsgranskade och att rapporten ingår i en serie.  

 

11. Ekonomi 

 
a. Rapport från NORNA:s kassör 

NORNAs saldo var 16 808,32 SEK den 18.10.2015.  Eftersom inga rapporter 

publicerades 2014 var intäkterna väldigt små, endast 370 sek. Avgiften för 

webbhotellet är 460 SEK/år, det har också varit en del omkostnader kring 

domännamn etc. 

 

b. NORNA-stipendier 

Inga stipendier utlyses för 2016. Terhis förslag att pengar istället kunde 

användas till  personnamnsterminologin godkändes. 

 

c. Arbete med uppdatering av webbplats 

Den som administrerar webbplatsen måste emellanåt uppdatera och 

uppgradera själva programmet och de moduler som webbplatsen består av. 

Det skulle vara bra om någon datakunnig kunde sköta detta, eventuellt kunde 

vi köpa tjänsten? Med tanke på detta och även årsavgiften på 460 SEK för 



webbhotellet är en kassa för kontinuerliga utgifter något som nästa kommitté 

måste hitta en lösning på. 

 

12. Övriga ärenden 
 

Elektronisk mall för NORNA-rapporter 

Maria tog upp frågan om en elektronisk mall för NORNA-rapporter. En färdig mall 

med all typografi skulle underlätta redigeringen av rapporterna. Birgit föreslog att 

eftersom Danmark just ska börja redigera en rapport kan de göra ett utkast som vi 

eventuellt kan använda i fortsättningen. 

 

 NORNAs arkiv 

Katarinas Leibring hade inför mötet meddelat att NORNAs äldre föreningsarkiv och 

lagret av äldre rapporter har flyttats till en mer permanent plats inom Uppsala 

Arkivcentrum. Institutet för språk och folkminnen står för lokalerna även i 

fortsättningen. Större delen av de nyare rapporterna finns hos distributören Swedish 

Science Press. 

 

13. Följande möte 

 
Följande möte hålls torsdagen den 9.6 kl. 16.45. 

 

 

 Mötet avslutades kl. 21.30. 

 

 

Helsingfors den 2 november 2015 

Terhi Ainiala 

Pamela Gustavsson 

Sekreterare   
 


