
     Stockholm 12 augusti 2014 
 
Hej! 
 
Välkommen till den nordiska nätverksträffen för teckenspråkiga språkvårdare den 27 augusti. Mötet hålls 
på Elite Hotell Marina Tower med start kl. 9. En vägbeskrivning ses här nedan. 
 
Många av er kommer att bo på Hotell Malmen som ligger på Götgatan 49–51 (Medborgarplatsen). 
Rummen är bokade i era namn från den 26 juli. Från hotellet tar man sig till Elite Hotell Marina Tower 
enklast genom att gå eller ta tunnelbana till Slussen, ta buss 53 vid Katarinavägen och kliva av vid 
hållplats Saltsjöqvarn. Bussresan tar 10–15 min. 
 
Program och deltagarlista finns detta dokument. Vi vill be att någon från varje arbetsgrupp berättar om hur 
långt man har hunnit med arbetet (högst 10 min). Vi önskar också att någon representant från varje land 
kan berätta vilka viktiga språkfrågor som är aktuella i respektive land (högst 10 min). Denna information 
ska ligga till grund för de fortsatta diskussionerna om samarbetsfrågor. Kom överens om vem som ska 
representera för varje land och meddela oss detta i förväg. Alla deltagare ombeds fundera på vilka 
samarbetsfrågor nätverket bör ägna sig åt, t.ex. teckenspråkens ställning, nordisk språkförståelse, 
språknämnderna förhållande till forskningen. 
 
Vi vill påminna om att konferensspråk är nordiska teckenspråk. 
 
Med vänliga hälsningar 
Tommy Lyxell och Tomas Hedberg 
 



Program för nätverksträff 27 augusti 2014 
 
Plats: Elite Hotell Marina Tower, Saltsjöqvarns kaj 25, Stockholm. Konferensrummet heter 
Waldermarsudde. 
 
 
 
Tid Innehåll 
 
9.00–9.30 Registrering 
 
9.30–10.00  Inledning av Tommy Lyxell (kontaktperson inom Nordisk  
 språkkoordination) 
 
10.00–10.50 Kort presentation om viktiga aktuella språkfrågor från varje land (10 min per land) 
 
 Kort sträckpaus 
 
11.00–11.30 Kort redogörelse från varje arbetsgrupp inom teckenspråksnätverket:  
 korpus, utbildning, information (10 min per grupp) 
 
11.30–12.00 Diskussion: hur går vi vidare med arbetsgrupperna? 
 
12.00–13.00 Lunch 
 
13.00–14.00 Besluta om: 

! vilka organisationer ska ingå i nätverket 
! kontaktperson för teckenspråksnätverket inom Nordisk språkkoordination 
! kontaktpersoner från varje land 
! ansvar för bloggen Nordiska teckenspråk 
! värd för nästa nätverksmöte 

 
14.00–14.30 Diskussion: samarbetsfrågor för teckenspråksnätverket 
 
14.30–15.00 Kaffepaus 
 
15.00–16.00 Fortsatt diskussion: samarbetsfrågor för teckenspråksnätverket. 
 Hur ska resterande pengar från Nordiska ministerrådet användas? 
 
16.00 Mötet avslutas 
 
16.30–19.00 Mingel i Språkrådets lokaler tillsammans med språknämndernas nätverk för dem som 

har möjlighet att stanna kvar. 



Deltagarlista teckenspråksnätverket 27 augusti 2014 
 
 
Sverige 
Tomas Hedberg, Språkrådet 
Tommy Lyxell, Språkrådet 
Johanna Mesch, Stockholms universitet 
 
Norge 
Siri Antonsen, NRK 
Charlotte Agerup, Staped  
Mette Eid Løvås, Statped 
Sonja Myhre Holten, Språkrådet 
Hege Roaldstveit Lønning, Døvekirken 
 
Finland  
Janne Kankkonen, Finlands Dövas Förbund rf 
Päivi Mäntylä, Finlands Dövas Förbund rf 
Leena Savolainen, Finlands Dövas Förbund rf 
 
Island 
Hjördis Anna Haraldsdottir, Málnefnd um Íslensk táknmál 
Kristin Lena Thorvaldsdottir, Samskiptamiðstöð heyrnarlausra 
 
Grönland 
Henriethe Malakiassen, IPIS (Grønlands Selvstyre) 
Jakob Petrussen, Kalaallit Tusilartut Kattuffiat Grønlands Døves Landsforbund) 
 
Danmark 
Janne Boye Niemelä, Danske Døves Landsforbund 
Jette Hedegaard Kristoffersen, Dansk Sprognævn 
 


