
 
   

 

Referat fra landsmøtet i Norsk namnelag 18.11.2016, møtelokale Halvbroren, 

Observatoriegata 1 B, Oslo 

Møtet ble satt kl. 16.00. 7 personer var til stede. 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkallinga og sakslista (utdelt) ble godkjent uten kommentarer.  

2. Valg av møteleder og referent 

 

Frode Myrheim ble valgt til møteleder, Anne Svanevik til referent.  

3. Virksomheten i Norsk namnelag 2013–2016 

 

Anne Svanevik leste opp fireårs-meldinga (utdelt). Ingen kommentarer.   

4. Tidsskriftet Namn og Nemne 

Redaktør Ole-Jørgen Johannessen orienterte: 

Namnelaget fikk forhandlet fram en avtale med Novus forlag i mars 2016. Novus har lagt fram en 

kalkyle om kostnadene ved å utgi tidsskriftet. Utgivelseskostnadene blir nå betraktelig lavere enn 

hittil. Usikkerhetspunkt: I hvilken utstrekning vil Forskningsrådet finne på å endre sin 

tilskuddsordning til slike tidsskrift. Vil de slutte å gi støtte til bøker? Vi har ikke mottatt noen direkte 

signaler, men vi hører om det.  

2015-nummeret ble svært forsinket (kom godt ut i 2016) pga. vanskelig kommunikasjon med forlaget 

og mellommann.   

Stofftilgangen er problematisk. Redaktørene må ringe rundt og mase på bidrag. Johannessen minte 

om at Namnelagets medlemmer har en forpliktelse til å skrive sjøl og også til å spore opp folk som 

kan skrive om f.eks. ‘nemne’. Vi bør knytte kontakter til andre fagmiljøer for å understreke navn og 

‘nemnes’ betydning for språkforskningen og kulturen. 

Novus overtar nå innkreving av kontingent med mer. Namnelaget har nå 160 000 kr på bok. Vi bør 

bruke lite av disse midlene inntil vi ser hvordan det går med forholdet mellom Namnelaget og Novus. 

Vi bør til enhver tid ha nok midler til å utgi to nummer av tidsskriftet uten støtte, slik at vi kan 

avslutte med stil! 

Det meste av stoffet til 2016-årgangen er klart, håper å få det ut i rute før jul. Redaksjonen har 

måttet avvise 2-3 bidrag.  

Aud-Kirsti Pedersen har bedt om å få gå ut av redaksjonen. Det har kommet forslag om at Tom 

Schmidt tiltrer isteden. Han har stor erfaring med Novus forlag og med det merarbeidet som 

redaksjonen nå må ta.  

 



 
5. Meldingsbladet Nytt om namn 

Redaktør Botolv Helleland orienterte. 

Heller ikke her kommer stoffet flytende på ei fjøl. Neste nummer skal inneholde referater fra 

høringsrunden for forskriftsutkastet til lov om stadnamn, referat fra samrådingsmøtet mellom 

Språkrådet, stedsnavntjenesten og Kartverket 18.–19. oktober, meldinger om ny navnelitteratur, 

innleggene fra konferansen «Den reviderte stadnamnlova – konsekvensar og praksisar, mål og 

føringar» tidligere samme dag, og et kritisk innlegg om juridiske formuleringer av advokat Brynjar 

Mørkved. Helleland ser for seg et hefte på godt over 100 sider. Siden heftet blir så stort, ber han om 

godkjenning for å opprettholde dobbeltnummerering, dvs. at heftet får nummer 63/64. Redaksjonen 

prøver å ha stoffet ferdig 1. desember. Da er det realistisk å få heftet ut i januar 2017.  

Det kom innspill om at det beste vil være om Namn og Nemne og Nytt om namn ikke kommer 

tilnærmet samtidig, men derimot på forskjellig tidspunkt på året.  

Utgivelsen av Nytt om namn har levd godt på Universitetet i Oslo, som har dekket utsending. 

Utgivelsesmåten ble diskutert. Det ble spurt om hvordan meldingsbladet skal gis ut i framtida, og om 

det var aktuelt at Novus stod for det, eller om en skulle satse på bare elektronisk utgivelse.   

6. Hjemmesida 

Punktet gikk ut siden nettredaktør Olav Veka ikke var til stede. Det kom forslag om at Veka isteden 

kan skrive noe om nettsida i Nytt om namn. 

7. Regnskap 

Ole-Jørgen Johannessen orienterte.  

Regnskapene for årene 2012–2015 ble lagt fram. De tre første årene ble regnskapet ført av Jarle 

Halveg, det siste året av Ole-Jørgen. Ole-Jørgen kommenterte tallene. 2012 var et tilsynelatende 

«godt år», men det skyldtes at vi slapp en regning pga. forsinkelse av tidsskriftet. 2013 var tvert imot, 

da måtte to årganger utgiftsføres. Tilsvarende opp igjen i 2014, da mottok vi tilskudd fra 

Forskningsrådet, men hadde ikke trykkekostnader.  

I 2015 fikk vi kontingentinnbetalinger fra ca. 350 abonnenter. Vi mottok ikke støtte fra 

Forskningsrådet dette året fordi vi ikke sendte søknad om støtte i tide. Dermed fikk vi et underskudd 

på ca. 64.000, som har tæret på det tidligere overskuddet.  

Ole-Jørgen delte også ut oversikt over økonomien pr. i dag. 2015-nummeret av Namn og Nemne ble 

sendt ut med innlagt innbetalingsblankett. I underkant av 300 har betalt ifølge vår oversikt. Novus vil 

nå selv ta purrerunden. Novus sender også ut krav om betaling av 2016-nummeret før det har 

kommet. Dette blir kanskje ikke så godt mottatt hos abonnentene. 

8. Vedtektsendringer 

Forslag ble delt ut.  

Endring i punkt 3. Landsmøtet: Avsnittet «Styret kallar inn til landsmøte minst ein månad i førevegen. 

Innkallinga skal vere skriftleg og skal sendast til kvar lagslem. Dersom styret finn det føremålstenleg, 

kan innkallinga kunngjerast i tidsskriftet eller meldlingsbladet» ble endret til «Styret kallar inn til 

landsmøte. Innkallinga skal kunngjerast i meldingsbladet og på nettstaden minst ein månad i 

førevegen.» 



 
Endring i punkt 4. Styret: Andre avsnitt om at Kulturdepartementet kan oppnevne et styremedlem 

dersom staten yter penter til laget, ble vedtatt strøket. Andre innkomne forslag til endringer i punkt 4 

ble ikke vedtatt. 

Endring i punkt 7. Lovbrigde: «Framlegg til lovbrigde må sendast styret, som sender det ut til 

uravrøysting mellom medlemene innan 6 månader. Vedtak om lovbrigde krev eit fleirtal på to 

tredjepartar av dei som har delteke i uravrøystinga, og som på førehand har betalt årspengane» ble 

endret til «Framlegg til lovbrigde må sendast styret, som kunngjer det innan 6 månader på 

nettstaden og i meldingsbladet. Vedtak om lovbrigde krev to tredjedels fleirtal på landsmøtet.» 

9. Arbeidet framover 

Notat ble delt ut.  

1. Fortsette digitaliseringa av Namn og Nemne og Nytt om namn. 

2. Olav Veka og Nancy Coleman vil fortsette med nettsida. 

3. Fortsette arbeidet med søkbar bibliografi på nettsida vår (har nå bare stedsnavnbibliografi 

fram til 1998, kontakte Terje Larsen om litteratur etter 1998). Vi bør også ha bibliografi over 

personnavn (Frode kontakte Terje Aarset) og dyrenavn. Klaus Johan Myrvoll kan også 

kontaktes, han har jobbet med bibliografier.  

4. Oppdatere pekere på nettsida til pågående navneprosjekt og databaser over innsamlete 

navn.  

5. Få flere medlemmer i Facebook-gruppa Norsk namnelag.  

10. Valg 

Valgkomitéen ved Ole-Jørgen Johannessen la fram forslag.  

Åse Wetås har trukket seg fra styret. Else Marie Lund ble foreslått som nytt medlem. Ellers gjenvalg. 

Aud-Kirsti Pedersen har trukket seg som redaktør for Namn og Nemne. Tom Schmidt går inn som ny 

redaktør. 

Vidar Haslum ønsker å gå ut av redaksjonen for Nytt om namn. Forslag om at Botolv Helleland finner 

en ny redaktør. 

Nytt styre blir da: 

- Leder Frode Myrheim 

- Nestleder Anne Svanevik 

- Styremedlem Gunnstein Akselberg (vara Tor Erik Jenstad)  

- Styremedlem Marit Breie Henriksen (vara Terje Larsen)  

- Styremedlem Else Marie Lund (vara Vidar Haslum) 

Redaksjon for Namn og Nemne:  

Ole-Jørgen Johannessen, Vidar Haslum, Gudlaug Nedrelid, Tom Schmidt  

Redaksjon for Nytt om namn: 

Botolv Helleland, Gudmund Harildstad + en person som Botolv velger. Klaus Johan Myrvoll fortsetter 

som redaksjonssekretær. 

11. Ymse 

Det kom spørsmål om Namnelaget får uttelling for eventuelt økonomisk overskudd når Novus 

overtar utgivelsen av Namn og Nemne. Svar: Vi prøver å «hinte» det hvis det blir overskudd, men må 

trå litt forsiktig. 



 
Vi prøver å få til neste landsmøte om to år for å komme i rute (landsmøtet skulle egentlig vært i 

2015).  


