
 
 
 
 
Diskussion under Dalmålsakademins årsmöte 
den 15 maj 2016 i Västbjörka bystuga, Rättvik 
 
 
Om den ekonomiska redovisningen: 
 
Ett underskott på 2403 kr har uppstått under året 
Sigurd Mårsén konstaterade att det är enastående bra med bara drygt 
2000 kr i underskott och att föreningens tillgångar ska användas till 
verksamhet. 
Josef Erdem påpekade att föreningen borde kunna söka föreningsbidrag i 
Vansbro kommun, där föreningen har sitt säte. Eller är det möjligt att 
söka bidrag från landstinget? 
 
Nâll Lasse ska undersöka detta i sin partigrupp i landstinget och i 
kulturnämnden i landstinget. 
 
(I slutet av 1990-talet, när Dalmålsakademin genomförde den stora 
skolenkäten, fick föreningen en ansenlig summa av Sparbanksstiftelsen) 
 
Finns möjlighet att söka bidrag från Leksands sparbank? Bjursås 
sparbank? 
 
Vi kan söka aktivitetsstöd/arrangemangsstöd från kommunerna om vi 
gör aktiviteter i vissa kommuner. 
 
Från Allmänna arvsfonden kan man söka medel för ungdomsprojekt. 
 
Hur ska styrelsen arbeta? 
Styrelsen behöver inte ha formella möten och skriva protokoll. Man kan 
arbeta på annat sätt. t. ex. ha möten via Skype eller använda en 
Facebookchat. 

Vi ska inte arbeta så traditionellt och formellt. Bra om vi får ut det 
budskapet. Vi jobbar praktiskt och har roligt! 
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Vi ska använda oss mer av Facebook. Vår sida har över 500 följare. 
Många giller våra inlägg (men inlägget om årsmöte är det inte många 
som gillar!). 
Alla som vill kan vara administratörer på Facebooksidan. 

Långa texter är svåra att läsa. Det är bra med några ord. 

Arbetet med Podradio ligger tyvärr stilla. 

Lasse: Dra nytta av våra kontakter med akademiker, som är intresserade 
av att hjälpa oss! Dalaföreningar finns på flera håll, t ex i Örebro. De kan 
vara intresserade av att samarbeta med oss. 

 

Arbete i skolorna: 
Karin Wennberg har tagit kontakt med Orsaskolan (Orsas 
högstadieskola) om möjligheten att komma och delta på en 
svensklektion. Rektorn tyckte att det lät intressant. Men det visade sig att 
lärarna inte har tid. 

I Mora har man börjat med dalska som Elevens val.  

Bogg Annette (arbetar som svensklärare på gymnasiet i Älvdalen): Man 
måste planera bättre. Dialekterna finns ju med i kursplanen i svenska. 

Josef Erdem: Man kan ordna en temadag om dialekter. Det är vårt 
kulturarv. Man måste kunna vara stolt över sitt kulturarv. Jfr med kurder 
i Sverige. 

 

Diskussion om Mats Elfqvists motion: 

Jag anser att vi nu måste göra allt för att rädda våra dalmål. Tiden går 
och "klockan närmar sig 12". 
Vi måste göra allt för att synas. Propagera i alla media, som press, radio 
och TV. Affischera på Dalmålsområdets officiella tavlor eller dylikt. 
"Väcka" våra medlemsföreningar och medlemmar. 
Våra officiella minoritetsspråk jobbar trots all hjälp, även ideellt för att 
rädda och vidmakthålla tungomålen.  
  
Mats Elfquist 
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Dalmålsakademin måste synas i fler sammanhang. Det är inte 
många som vet om att vi finns! 

Affischera, prata med folk, bearbeta journalisterna, skyltar på dalska. 

Vi måste jobba för att hålla språket levande. Man måste inte gå över till 
svenska direkt.  

Mats: Intresset verkar svalna i Älvdalen. Det är inte så stort som för 20 år 
sen. De som är intresserade av älvdalska är akademikerna. 

Sigurd: hålla gudstjänster på mål är ett bra tips. 

Majvor: gudstjänster på mål hölls i Mora på Gunnar Kärrboms tid. Då 
kom Mormålsbibeln (2002). 

Majvor har gjort en sagobok på vikamål. 

Lasse: i Nås pågår arbete med en mässa på mål. 

Josef: Man kan spela in olika evenemang, t.ex. gudstjänsten i Orsa, och 
sprida till fler. Ett exempel är midsommar i Borlänge där man hade 
speaker på somaliska och kurdiska. Man måste inte vänta på svt. Man 
kan skaffa en Youtubekanal och spela och sprida själv. Det är bra att lära 
av andra kulturer och språkgrupper. 

 

Motionen tas upp i styrelsens arbete. 

 

 

 

Antecknat av Eva Olander 
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