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Referat af 3. bestyrelsesmøde 2011. 24.5.2011 kl.14-16.00
Mødelokale 3
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat af 2. møde
Budgetopfølgning
Bestyrelsens selvevaluering
Forberedelse af 2. repræsentantskabsmøde
Repræsentantskabets forretningsorden
Sprogvalg i forskningsrådene
Meddelelser
Eventuelt.

Deltagere: Dorthe Duncker, Pia Jarvad, Stefan Hermann, Torben Schrøder, Birgit Meister, Bente
Holmberg, Ole Ravnholt (referent)
Afbud: Johannes Nørregaard Frandsen
1.
Godkendelse af referat fra 2. møde 2011
Sagsfremlæggelse:
Økonomi:
Indstilling:
Det indstilles at referatet godkendes.
Bilag 1: Referat af 2. møde 2011
Beslutning: Det bør fremgå af referatet hvem der deltog i mødet – ellers godkendt uden kommentarer
2.
Budgetopfølgning
Sagsfremlæggelse:
På grund af store problemer med nye it-systemer blandt andet et nyt faktureringssystem er
budgetopfølgningen endnu ikke klar, men den eftersendes hurtigst muligt.
Økonomi:
Indstilling:
Bestyrelsen bedes tage budgetopfølgningen til efterretning.
Beslutning:
Bestyrelsen ønsker at budgetopfølgningen stilles op med følgende kolonner og udsendes i den nye
version: Budget og regnskab 2010, Vedtaget Budget 2011, 1. kvartal og/eller År til dato. I øvrigt tog
den budgetopfølgningen til efterretning.
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3.
Bestyrelsens selvevaluering
Sagsfremstilling:
I henhold til bestyrelsens forretningsorden skal bestyrelsen en gang om året foretage en selvevaluering.
På 8. møde fremlagde formanden et forslag til evalueringskriterier. Punktet blev udsat på de to sidste
møder.
Økonomi:
Bilag 2: Evalueringskriterier
Indstilling:
Bestyrelsen bedes fortsætte drøftelserne.
Beslutning:
Bestyrelsen ønsker at komme hurtigere igennem de rent administrative punkter på dagordenen og
ønsker en mere aktiv rolle end den opfølgende. Den vil gerne have input fra instituttet til en diskussion
om nævnets rolle i samfundet, herunder nævnets tilstedeværelse i medierne, og ønsker en pejling på
hvordan instituttet ønsker sig relationen til bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker også at formulere en
målsætning for sit arbejde.
2. Repræsentantskabsmøde 2011
Sagsfremlæggelse:
Der skal følges op på de punkter som blev berørt på 1. repræsentantskabsmøde:
1. forretningsorden, herunder afklaring af repræsentantskabets og fagrådenes rolle
2. synliggørelse og inddragelser af repræsentantskabsmedlemmernes kompetencer
3. større indblik i forsknings- og informationsinstituttets arbejde.
Ad 1. Forretningsorden behandles under punkt 5.
Ad 2. Vedrørende synliggørelse og inddragelse af repræsentantskabets kompetencer foreslås det at
repræsentantskabsmedlemmerne præsenterer sig selv kort med et cv og en beskrivelse af deres
interesser i forhold til sprog samt et billede. Beskrivelsen lægges på nævnets hjemmeside på samme
måde som medarbejdersiderne allerede ligger der nu, således at såvel bestyrelsen, medarbejdere,
udenforstående og repræsentantskabsmedlemmerne kan bruge oplysningerne.
Ad 3. Nævnets medarbejdere vil gerne på det kommende repræsentantskabsmøde præsentere hvordan
man arbejder på en række kerneområder: forskning, retskrivningsnorm og rådgivning. Præsentationerne
vil eventuelt kunne suppleres med en række små filmklip der viser fx hvordan svartjenesten fungerer,
hvordan man excerperer, og hvordan man redigerer ordbøgerne. Efterfølgende vil der kunne arrangeres
en rundvisning og en lille reception i nævnets lokaler. Oplæggene vil kunne udmøntes til et antal artikler
til Nyt fra Sprognævnet, og filmklippene kan lægges på nettet således at også andre kan få et indblik i
hvordan nævnet arbejder.
Bilag 3a: Udkast til brev om registrering af repræsentantskabsmedlemmernes kompetencer (herunder
forslag om at lægge repræsentanternes cv’er ud på nævnets hjemmeside).
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Bilag 3b: Referat af 1. repræsentantskabsmøde 2011.
Økonomi:
Indstilling:
Bestyrelsen bedes drøfte repræsentantskabsmødets forløb.
Beslutning:
Bestyrelsen besluttede at repræsentantskabets medlemmer skal præsentere sig selv på nævnets
hjemmeside med et billede og et stramt struktureret mini-cv. Bestyrelsen vil præsentere sig selv på det
kommende møde i repræsentantskabet. Instituttet tilrettelægger den faglige del af repræsentantskabets
møde, eventuelt med oplæg fra Erik Hansen og Lars Heltoft om opfattelsen af normering i deres store
nye grammatik. Oplæg fra instituttet forelægges på det kommende bestyrelsesmøde.

3. Repræsentantskabets forretningsorden
Sagsfremlæggelse:
Ændringsforslagene fra 1. repræsentantskabsmøde er indarbejdet i forretningsordenen.
Der er indkommet forslag fra Helen Købke og Kirstine Baloti.
Bilag 4a: Udkast til forretningsorden
Bilag 4b: Forslag fra Helen Købke
Bilag 4c: Nuværende regler for fagråd
Bilag 4d: Forslag til reviderede regler for fagråd fra Kirstine Baloti
Økonomi:
Indstilling:
Bestyrelsen bedes drøfte punkterne i forretningsordenen og beslutte om den kan fremsendes til høring
forud for endelig godkendelse i repræsentantskabet.
Beslutning:
Bestyrelsen henstillede at referatet af repræsentantskabsmødet skulle foreligge 14 dage efter mødet, og
at det skulle gøres en del kortere.
Bestyrelsen besluttede at lade SKA besvare Helen Købkes brev. Der er intet i reglerne der forhindrer at
fagrådene kan have medlemmer der i højere grad spiller en rolle som interessent end som sprogekspert,
men praksis er måske ikke helt sådan. Det bør overvejes hvordan repræsentantskabet skal involveres.
Bestyrelsen besluttede at afvise forslaget fra Kirstine Baloti om at lade repræsentantskabet prioritere
resurser med den begrundelse at det ville medføre en uklar kompetencefordeling, og at det formentlig
ville være ulovligt. Formuleringen om forelæggelse for fagrådene præciseres sådan at det bliver klart at
repræsentantskabets medlemmer kan stille forslag, men at instituttet udarbejder beslutningsforslag.
SKA skriver brev.
Forretningsordenen kan nu sendes i høring og vedtages på det kommende møde i repræsentantskabet.
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4. Forskningsrådenes sprogkrav
Sagsfremlæggelse: Katja Årosin, som har været praktikant på nævnet, har, inspireret af en sag fra
Sverige, undersøgt sprogkravene i forskningsrådenes ansøgninger. Der tegner sig et ret broget billede af
hvorvidt man kræver engelsk, dansk eller begge dele, og der er afslutningsvis formuleret nogle
anbefalinger til hvordan sprogkravene kunne håndteres mere ensartet, og hvordan man kan sikre at der
i det mindste formuleres et sammendrag på dansk.
Bilag 5: Analyse af forskningsrådenes sprogkrav.
Økonomi:
Indstilling:
Bestyrelsen bedes drøfte analysen og overveje om den bør sendes til forskningsrådene med en
anbefaling om en mere ensartet behandling af sprogkravene.
Beslutning:
Bestyrelsen besluttede at det ville være tilstrækkeligt at dokumentere over for forskningsrådene at det er
uklart hvilke sprogkrav det stilles, og anbefale at det bliver gjort klart.
5. Meddelelser
• Anni Mortensen er ansat pr. 1.4.2011 som bibliotekar med 25 timer om ugen.
• Nævnet har modtaget 10.000 euro fra Nordplus til et netværksprojekt om sproget i de nye
kommunikationsformer.
• Christian Becker Christensen ansættes som ordbogsredaktør på Nye ord på nettet pr. 1.6.2011.
• Rasmus Løfgren er i virksomhedspraktik på nævnet fra 1.6. til 30.6.2011 og skal ligeledes
arbejde med nye ord på nettet.
• Rigsrevisionen har godkendt nævnets regnskab for 2010 (se bilag).
Mediedeltagelse
1. Sabine Kirchmeier-Andersen blev 5.3.2011 interviewet til berlingske.dk og dr.dk om
Undervisningsministeriets nye af grafiske hensyn opdelte skrivemåde af deres navn.
2. Sabine Kirchmeier-Andersen fik 5.3.2011 bragt artiklen ”SPROGET: Skal vi skrive som vi
taler?” i Jyllands-Posten.
3. Marianne Rathje blev 7.3.2011 interviewet til Kristeligt Dagblad om bandeord.
4. Jørgen Schack blev 9.3.2011 interviewet til dr.dk om forskellen på assimilation og integration.
5. Sabine Kirchmeier-Andersen blev 15.3.2011 interviewet til Berlingske Tidende om Århus
Universitets indføring af engelske institutnavne.
6. Pia Jarvad blev 16.3.2011 interviewet til Information om nye nedsættende ord i dansk.
7. Sabine Kirchmeier-Andersen blev 20.3.2011 interviewet til Kristeligt Dagblad om danskerne og
manglen på stolthed over det danske sprog.
8. Line Pedersen og Sabine Kirchmeier-Andersen blev 20.3.2011 interviewet til Fyens Stiftstidende
om danskerne og sprogglæde.
9. Marianne Rathje blev 20.3.2011 interviewet til Fyens Stiftstidende om forskellige generationers
brug af bandeord.
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10. Sabine Kirchmeier-Andersen blev 24.3.2011 interviewet til en pressemeddelelse fra DR om
serien ”Kampen om Sproget”.
11. Jørgen Nørby Jensen blev 25.3.2011 interviewet til fyens.dk om ”farveller”.
12. Sabine Kirchmeier-Andersen blev 27.3.2011 interviewet til Information om forskellige ords
oprindelse og politisk sprog.
13. Jørgen Nørby Jensen blev 28.3.2011 interviewet til P1 Morgen om politiske ord og udtryk i
nullerne (direkte).
14. Jørgen Nørby Jensen fik 2.4.2011 bragt klummen ”Dufte og lugte” i Jyllands-Posten.
15. Pia Jarvad blev 4.4.2011 interviewet til Nordjyllands Radio om påvirkningen fra engelsk.
16. Jakob Halskov blev 12.4.2011 interviewet til dr.dk om ordtrawleren.
17. Jørgen Nørby Jensen blev 14.4.2011 interviewet til fyens.dk om udtrykket ”op ad bakke”.
18. Line Brink Worsøe blev 17.4.2011 interviewet til Politiken om at opdage og registrere nye ord,
blandt andet fra sociale medier.
19. Sabine Kirchmeier-Andersen blev 27.4.2011 interviewet (direkte) til Radioavisen om hvordan
det kan være at danskerne er på en tredjeplads i Europa når det drejer sig om at være gode til at
tale engelsk, og om det påvirker det danske sprog.
20. Marianne Rathje fik 30.4.2011 bragt klummen ””Bolle” – et ord på efterløn?” i Jyllands-Posten.
Andre meddelelser
1. Anne Kjærgaard holdt 24.3.2011 foredraget “Sådan skriver vi – eller gør vi?” i Selskab for
Nordisk Filologi.
2. Marianne Rathje og Margrethe Heidemann Andersen deltog 30.3.-1.4.2011 i The Sixth
International Conference on Youth Language 2011, Freiburg Universität.
3. Marianne Rathje holdt 1.4.2011 foredraget ”Do young people swear more often than other
generations?” på The Sixth International Conference on Youth Language 2011, Freiburg
Universität.
4. Pia Jarvad holdt 5.4.2011 foredrag om nye ord på Folkeuniversitetet, København.
5. Marianne Rathje og Anne Kjærgaard holdt 11.4.2011 foredraget ”Sproget i DR – forkert,
engelsk og groft?”, foredrag på LARM’s symposium Sprog og sprognormer i DR, Københavns
Universitet.
6. Jakob Halskov holdt 12.4.2011 foredraget “Ordtrawleren: Hvordan sorterer man i det
gigantiske nyordsmateriale?” på Dansk Sprognævns konference om nye ord.
7. Jørgen Nørby Jensen holdt 12.4.2011 foredraget “Nye ord – redigering og datering” på Dansk
Sprognævns konference om nye ord.
8. Jørgen Nørby Jensen og Jakob Halskov relancerede 13.4.2011 nyordshjemmesiden på Dansk
Sprognævns konference om nye ord.
9. Pia Jarvad holdt 13.4.2011 foredraget ”Afløsningsord, eufemismer og anden synonymidannelse
som motor for nyordsdannelse” på Dansk Sprognævns konference om nye ord.
10. Line Brink Worsøe holdt 13.4.2011 foredraget ”Holdninger til nye ord” på Dansk Sprognævns
konference om nye ord.
11. Anne Kjærgaard præsenterede 15.4.2011 sin ph.d.-afhandling på overbygningskurset Sprog og
Norm (v. Yngve Søndergaard), KUA.
12. Anne Kjærgaard præsenterede 19.4.2011 sin ph.d.-afhandling for de danskstuderende ved
Charles University in Prague, Tjekkiet.
13. Pia Jarvad har i april 2011 været den udenlandske fagfællebedømmer på en artikel til Språk &
Stil, Tidsskrift för svensk språkforskning, Uppsala Universitet.
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6. Eventuelt
Næste møde finder sted 6.9.2011 kl. 14-16.
Foreløbige punkter på dagsordenen for næste møde:
• Repræsentantskabsmøde
• Flytning til Rosenørns Allé.
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