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1. Referat af 2. bestyrelsesmøde 2009
Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse.
2. Bestyrelsens forretningsorden
Bestyrelsen drøftede forslag til forretningsorden, som var stykket sammen af punkter fra
forretningsordener fra andre institutioner. Det blev bl.a. drøftet hvorvidt møderne er offentlige, og
om referater og dagsorden skal lægges på nævnets hjemmeside.
•

Bestyrelsen besluttede at et revideret udkast fremlægges på næste møde.

3. Status på nævnets økonomi
Bilaget til punktet blev først udsendt dagen før mødet, og bestyrelsen traf derfor ikke endelig
beslutning om punktet.
• Bestyrelsen besluttede at den økonomiske oversigt forsynes med en personaleoversigt, en
oversigt over driftsudgifterne samt en oversigt over økonomien i de enkelte delprojekter.
• Punktet genoptages på et ekstraordinært møde inden 1. marts.
4. Næste repræsentantskabsmøde
Bestyrelsen drøftede det fremlagte program og godkendte det med den rettelse at der holdes pause
midtvejs mellem de 4 foredrag. Det blev foreslået at der på repræsentantskabsmødet i efteråret
planlægges et foredrag om retskrivningens udvikling med indlæg fra fx Henrik Galberg Jacobsen,
som forsvarer sin disputats den 7. maj 2010, og/eller Britta Olrik Frederiksen. Der skal findes en
bedre model for afviklingen af frokosten, fx ved at reservere plads i kantinen i HCAB.
5. Årsberetninger og resultatkontrakt
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Direktøren forklarede at den 4-årige resultatkontrakt er det overordnede styringsredskab for
nævnets aktiviteter. Kontrakten følges op årligt gennem årsberetningen til repræsentantskabet og
offentligheden og gennem årsrapporten til ministeriet.
Nævnet skal indgå en ny resultatkontrakt i begyndelsen af 2011. Bestyrelsen drøftede
arbejdsprocessen frem til den nye kontrakt, herunder samspillet med instituttet og ministeriet, og
blev enig om en bilateral proces hvor både instituttet og bestyrelsen evaluerer resultaterne af den
forløbne kontraktperiode og formulerer en vision for det fremtidige arbejde.
Blandt de emner der kommer til at indgå i kontrakten er: fortsættelse af digitaliseringsprojektet, nye
distributionsmåder for Retskrivningsordbogen og et nyt stort forskningsprojekt om normdannelse i
de nye kommunikationsformer.
•

Punktet genoptages på næste møde

6. Meddelelser
(se bilag 1)
7. Eventuelt
Intet at bemærke.
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Bilag 1. Meddelelser til 1. bestyrelsesmøde 2010

Andre meddelelser
Henrik Galberg Jacobsen forsvarer sin disputats ”Ret og Skrift. Officiel dansk retskrivning
1739-2005” 7.maj 2010 i Odense.
Medieinformation
1. JNJ blev 4.12. 2009 interviewet til DR, P3, Køter, om nye ord i dansk.
2. JNJ blev 10.12.2009 interviewet til Urban om nye ord i dansk
3. JNJ blev 29.12.2009 interviewet til Lounge, TV2Lorry, Kanal Hovedstaden, om nye ord i
dansk.
4. NDN blev 02.12.2009 interviewet til Politiken om sin tid som formand i Sprognævnet.
5. NDN blev 11.12.2009 interviewet til Berlingske Tidende om sin tid som formand i
Sprognævnet.
6. NDN blev 12.12.2009 interviewet til Information om sin tid som formand i
Sprognævnet.
7. SKA fik 15.12.2009 bragt klummen ”Exit poll eller valgstedsmålinger” i Jyllands-Posten.
8. SKA har i december haft ca. 10 små indslag om sprog, især nye ord og nydannelser i P4
formiddag.
9. NDN blev 04.01.2010 interviewet til P1 formiddag om sin bog ”Moders stemme, fars
hammer”.
10. JS er 07.01.2010 blevet interviewet til P2 om det tyske ord Neujahrskonzert, som det
statslige østrigske fjernsyn har fået registreret som EU-varemærke.
11. OR blev 31.12.2009 interviewet til DR, P4, Tilbageblik på 2009, om betegnelserne for
det forgangne og kommende årti og om hvilket år et årti i virkeligheden begynder.
12. MR fik 16.01.2010 bragt klummen ”Et udmærket ord” i Jyllands-Posten.
13. JNJ blev 18.1.2010 interviewet til bladet Kommunikation om ”sprogtendenser i
00’erne”.

