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SFFL årsmöte 2013-11-16 i Stockholm 

 
Årsmötet hölls på Sheraton hotell i Stockholm. 
Närvarande var 21 medlemmar. 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Föreningens ordförande Astrid Frylmark öppnade mötet. 
 
 
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till mötesordförande valdes Unn Görman och till mötessekreterare valdes Gunilla Texéll. 
 
 
§ 3 Val av två justerare 
Till justerare valdes Pia Askland-Josefsson och Eva-Britt Hermansson. 
 
 
§ 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst. 
 
 
§ 5 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen godkändes med tillägg § 15 Val av valberedning, vilket medför 
nummerändring på övriga paragrafer. 
 
 
§ 6 Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen föredrogs för årsmötet av ordförande Astrid Frylmark och 
godkändes. Se SFFL: s hemsida. 
 
 
§ 7 Styrelsens förvaltningsberättelse 
Kassör Britt Carlsson redovisade det gångna årets ekonomi med resultat- och balansrapport. 
Redovisningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 8 Revisionsberättelse 
Revisor Louise Bjar redogjorde för revisionsberättelsen som godkändes av årsmötet. 
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§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
 
§ 10 Fastställande av avgift 
Årsmötet fastställde medlemsavgiften till 350 kronor för år 2014. 
 
 
§ 11 Val av styrelseledamöter och redaktionsgrupp 
Åsa Lindström, sammankallande i valberedningen, presenterade valberedningens förslag. 
Årsmötet antog förslaget. 
 
Styrelseledamöter: Britt Carlsson har ett år kvar på sin mandatperiod. Susanne Loheman och 
Gunilla Texéll omvaldes. Sofia Norrman, Sophie Bergman, Eva Bodin och Anna Strömberg 
nyvaldes på två år.  
   Till redaktionsgruppen valdes Britt-Inger Olsson på två år. Sophie Bergman är styrelsens 
representant i redaktionsgruppen. Astrid Frylmark fungerar som huvudansvarig redaktör 
under en övergångsperiod.  
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
 
§ 12 Val av ordförande 
Till ny ordförande i föreningen valdes Sofia Norrman.  
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
 
§ 13 Val av revisorer jämte suppleanter 
Åsa Knies, auktoriserad redovisningskonsult, valdes till revisor med Astrid Frylmark som 
suppleant. 
 
 
§ 14 Val av firmatecknare inom styrelsen 
Som firmatecknare valdes Sofia Norrman och Britt Carlsson.  
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
 
§ 15 Val av valberedning 
Till valberedning valdes Åsa Lindström, sammankallande och Kerstin Skoog. 
 
 
§ 16 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
Styrelsen informerade om ett eventuellt namnbyte för föreningen. Aktuellt förslag är SFST, 
Svensk Förening för Språk och Tal. För detta namnbyte krävs en stadgeändring vilket kräver 
beslut vid två årsmöten. Styrelsen arbetar vidare med denna fråga. 
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§ 17 Övriga frågor 
Inga övriga frågor hade anmälts. 
Astrid Frylmark avtackade avgående styrelseledamot Kerstin Skoog, avgående 
styrelseledamot och redaktör Gertrud Edquist samt avgående redaktör Ylva Segnestam. 
Även avgående revisor Louise Bjar och dagens mötesordförande Unn Görman tackades. 
Avslutningsvis avtackades Astrid Frylmark för sina år som föreningens ordförande. 
 
Stockholm dag som ovan 
 
 
 
Gunilla Texéll, sekreterare  Unn Görman, mötesordförande 
 
 
 
Astrid Frylmark, ordförande 
 
 
 
Pia Askland-Josefsson, justerare Eva-Britt Hermansson, justerare 


