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Svensk Intresseförening
för Tal & Språk

SITS årsmöte 2017-11-25
Plats: Sheraton hotell, Stockholm

Närvarande: Sofia Norrman, Anna Strömberg, Åsa Holfve, Nadia Andersson, Camilla
Svedelius, Jennie Lavas Skoglund, Annika Söder, Barbro Bruce, Annelie
Westlund, Marika Habbe, Unn Görman, Astrid Frylmark, Kristina Lockner,
Susanne Loheman, Katarina Nygren och Lillott Forsberg.
l. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Årsmötet väljer Unn Görman och Annika Söder
2. Val avjusterare

Årsmötet väljer Katarina Nygren och Lillott Forsberg till justerare och tillika
rösträknare.

3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet finner att det stadgeenligt blivit utlyst.
4.

Fastställande av dagordning

Årsmötet godkänner dagordningen.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

Annika Söder läser upp verksamhetsberättelsen. Årsmötet har inga frågor kring
verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen
6.

godkänns.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen läses upp av Astrid Frylmark.

Föreningen har stabil ekonomi men brottas med minskat medlemsantal vilket för
med sig minskad annonsering och därmed påverkar ekonomin. Föreningen har dock
god ekonomi i grunden.
Revisorn har granskat räkenskaper och protokoll och har funnit att resultat och
balansräkning stämmer överens med granskad bokföring. Revisionen föreslår att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet, var god se bilaga.

(«

Svensk Intresseförening
för Tal & Språk

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
Styrelsens mål är att utveckla föreningen och kongressen samt öka medlemsantalet.
Föreningen var bland annat representerad i Almedalen i juli 2017. Det finns även
förslag att föreningen ska anordna fler evenemang per er.
Årsmötet godkänner verksamhetsplanen.

9.

Fastställande av avgift

Förslaget är att avgiften ska vara densamma som föregående verksamhetsperiod, det
vill säga 350:-/år. För student eller pensionär 150:-/år.
Årsmötet godkänner förslaget.
10. Val av styrelseledamöter och redaktion

Årsmötet beslutar omval gällande Jennie Lavas Skoglund, Anna Strömberg och Åsa
Holvfe som ledamöter till styrelsen.

Årsmötet beslutar omval gällande Marika Habbe, Annelie Westlund och Barbro Bruce
till redaktionen.

11. Val av ordförande

Årsmöte}<pmval gällande Sofia Norrman till ordförande att sitta i två år.
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12. Val av revisorer jämte suppleanter

Årsmötet beslutar omval gällande Astrid Frylmark som revisor och Gertrud Edqust
som revisorssuppleant.
13. Val av två firmatecknare

Årsmötet beslutar att välja Sofia Norrman 720914-0222, Kristina Lockner, 6603030260 samt Greger Lockner, 650414-7957 till firmatecknare. De tecknar firma var för
sig.
14. Val av valberedning
Årsmötet beslutar omval gällande Susanne Loheman, Sophie Bergman samt Kerstin
Skoog till valberedningen.
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15. Behandling av propositioner och i rätt tid inkomna motioner
Inga propositioner eller motioner har inkommit till årsmötet.

16. Övriga frågor
Astrid Frylmark informerar om lALPs nästa kongress som är i Taiwan 2019. Astrid
sitter i styrelsen i IALP vilket man gör endast i sex år.

Anna Strömberg informerar om Wibeldagen den 25 april i Stockholm. Det kommer
att hållas föreläsningar och evenemanget är gratis. Håll koll på hemsidorna om mer
information.

Kassör och ordförande informerar om en eventuell förändringvad gäller
räkenskapsåret då brutet räkenskapsår som föreningen har just nu försvårar
organisationen.

Utlottning av guldbiljetten till 2018 års kongress
Arets vinnare heter Lilott Forsberg.
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SVENSK INTRESSEFÖRENING FÖR TAL & SPRÅK, SITS
Revisionsberättelse till årsmötet 2017,
gällande perioden 2016-07-01—2017-06-30

Undertecknad, av årsmötet vald revisor i ovanstående förening avger härmed
följande revisionsberättelse.

Jag har granskat räkenskaper samt kontrollerat bankkonton. Jag har även
granskat protokoll över styrelsens sammanträden. Granskningen har utförts
enligt god revisionssed.

De i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna överensstämmer
med granskad bokföring.

Då revisionen inte ger anledning till anmärkning tillstyrks:
• att balans- och resultaträkningarna fastställs
• att årets resultat överförs i ny räkning

• att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.
Härnösand den 24 oktober 2017
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