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SITS årsmöte 2018-10-13

Plats: Sheraton hotell, Stockholm

Närvarande: var god se bifogad närvaroförteckning

l.

2.

3.

4.

5.

Val av ordförande och sekreterare för mötet samt upprättande av

närvarolista.

Årsmötet väljer Unn Görman och Annika Söder

Val av två justerare och tillika rösträknare

Årsmötet väljer Kristina Oman och Britt Carlsson

Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet anser att mötet är stadgeenligt utlyst.

Fastställande av dagordning

Årsmötet godkänner dagordningen.

Styrelsens verksamhetsberättelse

Godkänns av årsmötet.

Revisionsberättelse

Astrid Frylmark läser upp revisionsberättelsen, v g se bifogat dokument.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar ansvarsfrihet för styrelsen.

Stadgeändring enligt styrelsens förslag.

Sofia går igenom förslag på stadgeändringar under § 5 och 6 som ff a Ifttf

handlar om ändrat räkenskapsår från brutet till kalenderår.

Årsmötet beslutar att de föreslagna ändringarna godkänns.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.

Sofia redogör för verksamhetsplan och Anna Strömberg redogör för vår roll

i Wibelfonden och fondens syfte. Redogörelse av budget under perioden

180701-191231, v g se bifogade dokument.

Årsmötet godkänner verksamhetsplan med tillhörande budget, v g se

bifogat dokument.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Fastställande av avgift

Årsmötet beslutar att medlemsavgiften ska vara oförändrad med 350:-/år.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval på Jennie Lavas Skoglund, Camilla Svedelius,

Annika Söder och nyval av Ann Jacobsson att väljas på två är.

Årsmötet godkänner förslagen.

Val av revisorer jämte suppleanter

Valberedningen föreslår Astrid Frylmark som ordinarie revisor och Gertrud

Edquist som revisorssuppleant under kommande verksamhetsperiod.

Årsmötet godkänner förslagen.

Val av valberedning

Styrelsen föreslår att årsmötet väljer Susanne Loheman och Kerstin Skoog

som valberedning. Susanne Loheman föreslås vara sammankallande.

Årsmötet godkänner styrelsens förslag.

Val av tre redaktörer för tidskriften Tal & Språk

Valberedningen föreslår Barbro Bruce, Annelie Westlund och Marika

Habbe. Årsmötet väljer ovan nämnda personer till redaktörer.

Behandling av propositioner och i rätt tid inkomna motioner.

Det finns inga propositioner eller motioner.

Unn Görm!

mötesordförande

£/

Wi-f/^t^C7
Kristina Oman

Juste ra re

Annika Söder

sekreterare

(A; Coä^
Britt Carlsson

juste ra re
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Verksamhetsberättelse 2017-07-01 - 2018-06-30

Styrelse

Styrelsen har under verksamhetsperioden bestått av följande medlemmar:

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Vice sekreterare

Övrig ledamot

Övrig ledamot

Övrig ledamot

Kassör

Övriga funktionärer:

Revisor

Revisorssuppleant

Redaktion

Valberedningen

Sofia Norrman

Anna Strömberg

Annika Söder

Nadia Andersson

Camilla Svedelius

Åsa Holfve

Jennie Lavas Skoglund

Funktionen köps in externt

Astrid Frylmark

Gertrud Edquist

Barbro Bruce, Annelie Westlund och Marika Habbe.

Susanne Loheman, sammankallande

Sophie Bergman

Kerstin Skoog

Verksamhetsåret

Styrelsen har under verksamhetsperioden haft 6 protokollförda styrelsemöten:
2017-09-23 Styrelsemöte, Djurönäset, Stockholm

2017-11-25 Årsmöte, Sheraton Hotell Stockholm
2017-11-25 Konstituerande styrelsemöte, Sheraton Hotell Stockholm

2018-01-13 lOGT-NTO-gärden, Klara Södra kyrkogata, Stockholm
2018-03-10 lOGT-NTO-gärden, Klara Södra kyrkogata, Stockholm
2018-05-05 lOGT-NTO-gärden, Klara Södra kyrkogata, Stockholm

Verksamhetens kongressdagar ägde rum 24-25 november 2017 och hölls pä Sheraton Hotell i
Stockholm. Temat för kongressen var Språklig sårbarhet -vi väljer möjligheternas väg!

Styrelsens främsta uppgift har under aret varit att planera kongressen samt att utse en lämplig Tal-
och spräkpristagare. Priset gick är 2017 till gymnasieläraren Jenny Edvardsson för sina
utomordentliga insatser att främja elevers läs, skriv- och språkutveckling.
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Styrelsen har också satsat pä att delta pä Almedalsveckan pä Gotland. Mer om detta finns att läsa i
ett särskilt avsnitt längre ned.

Styrelsen har även påbörjat ett samarbete med en filmproducent och tillsatt en arbetsgrupp för att
ansöka om medel frän Allmänna Arvsfonden i syfte att sprida kunskap om språkstörning och språklig
sårbarhet.

Föreningens ärsmöte hölls av logistiska skäl i samband med kongressdagarna för att möjliggöra att så

mänga medlemmar som möjligt kunde delta.

Styrelsen har i samarbete med redaktionsgruppen gett ut tidskriften Tal & Språk som från och med

Januari 2018 endast finns i digital form pä föreningens hemsida. Styrelsen har även bidragit med

referat och synpunkter på innehåll.

Almedalsveckan på Gotland

Redan i januari 2017 tog styrelsen beslut att tillsätta en arbetsgrupp vars uppgift var att arbeta för ett

deltagande pä Almedalsveckan på Gotland i början av juli samma är. Arbetsgruppen bestod av Anna
Strömberg och Camilla Svedelius från styrelsen samt Marika Habbe, Annelie Westlund och Barbro

Bruce från redaktionen.

Syftet med deltagandet pä Almedalsveckan var att öka kunskapen och medvetenheten om språklig

sårbarhet och att tydliggöra det som en samhällsfråga.

Närvaron föregicks med en annons i bland annat DN's tematidning, appen Almedalen Just Nu,

Facebooknotiser samt Almedalens hemsida.

SITS stod pä Barnrättstorget vid ett tillfälle. Vid ett tillfälle hölls ett seminarium där bland annat

Barbro Bruce pratade om språklig sårbarhet.

Tidskrift och webbplats

Föreningens tidskrift Tal & Språk har getts ut i pappersformat 2 gånger under hösten 2017 samt

genom regelbundet publicerade artiklar pä hemsidan sedan januari 2018.

Föreningens webbplats www. sits. nu uppdateras kontinuerligt genom Anna Strömberg.

Föreningens Facebookgrupp har fått fler administratörer från bäde styrelse och redaktion, l

Facebookgruppen publiceras information om föreningen och kongressen liksom aktuell forskning.
Inläggen syftar till att sprida kunskap om tal, språk och kommunikation.

Förändrat räkenskapsår

Under verksamhetsåret har även styrelsen arbetat fram ett förslag vad gäller förändrat räkenskapsår
frän brutet räkenskapsär till kalenderår. Detta förslag kommer att presenteras på ett extra
medlemsmöte pä kongressen i oktober vilket framgår att verksamhetsplanen för nästkommande
period. Förutsatt att medlemmarna godkänner förslaget kommer skiftet att beslutas vid ordinarie
årsmöte oktober 2018.
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Kurser och kongresser

^'lT.er^to6-v'd-Audio'ogopaedisl< Forenings konferens vid Nybor8 strand i Danmark 9-10
llAnnlka. de'tog-ocksa_pa ett nordlskt möte me"an ^^°^ningarna°fran"Danm"ark,'Norge ^ch

i samband med ALFs konferens. ~ -—• •— ••-

Anna Strömberg deltog vid Norsk Logopedlag i Oslo 7-9 juni 2018.

Deltagandet har skett på föreningens bekostnad.

sm&"st nin8ar från kongresserna har kommit medlemmarna ti" del B-°m referat l tidskriften

^,nm be:B Te':med'wibelfondens styrelse som representant fr- SITS och deltog pä

^^^^E:stockholmt"lsamTOnsmedAsaHO"eda;d:o;sä=3:

Målsättning och mäluppfyllelse
* 

Mnån'slttr"ngar. lr v!rksamh. e.tsp.erioden var att per den 31/12 2017 h^ ^« medlemsantal pä
400 personer i föreningen. Medlemsantalet per den 31/12 2017 är 185 st

. Målsättningar för verksamhetsperioden var att per den 30/6 ha ett medlemsantal i
lTn^T^n;,om!verct'ger500personer-Dettamålärnästann^^^

medlemmar.

• Kongressinbjudan skickades ut som planerat före den 31 maj .
.

* ^',laY-målsättningarna var medverkan vid Almedalsveckan juli 2017 vilket vi gjorde.
• Oka intäkterna i annonser till 20 000:- vilket ej har uppnåtts.

Investeringar

Inga särskilda investeringar var planerade.

Stockholm 2018-09-07

iofia Norrfhan

Ordförande

J^C^e^t^^
Anna Strömberg
Vice ordförande

^,
Annika Söder

Sekreterare
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Nadia Andersson

Vice sekreterare

Åsa Holfve

Övrig ledamot

Camilla Svedelius

Övrig ledamot

Jertofe Lavas Skoglund

Övrig ledamot



Astrid FryL t^flrte

Till årsmötet i Svensk Intresseförening

för Tal och Språk, SITS

den 13 oktober 2018

Revisionsberättelse

Undertecknad, av årsmötet 2017 vald revisor, har granskat årsredovisningen för föreningen.

Revisionen är utförd enligt god revisionssed i Sverige. Revisionen är planerad och utförd för
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Enligt
min uppfattning ger årsredovisningen en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
föreningens finansiella ställning under den period som granskningen omfattar.

Som underlag för uttalandet om ansvarsfrihet har, utöver min revision av årsredovisningen,
även väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen granskats. Jag anser att de
handlingar som har granskats är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.

Jag tillstyrker därför
att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen, samt

att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Storvreta den 8 oktober 2018

,
/J
^/^^ fl^iUbSi,'^.

Astrid Frylmark

Postadress

Astrid Frylmark

Cumulusvägen 37
74345 5TORVRETA
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VERKSAMHETSPLAN Svensk Intresseförening för Tal & Språk, 1/7 2018 - 31/12 2019

l. Möten planeras till följande tillfällen:
Styrelsemöte 7-8 september 2018
Extra insatt medlemsmöte 12 oktober 2018

Årsmöte 13 oktober 2018
Konstituerande styrelsemöte 13 oktober 2018
Styrelsemöte 24 november 2018
Styrelsemöte 26 januari 2019
Styrelsemöte 16 mars 2019
Styrelsemöte sept 2019
Styrelsemöte nov 2019

2. Kongress 12-13 oktober 2018 på hotell Sheraton i Stockholm samt 11-12 oktober
2019 på hotell Sheraton i Stockholm, då föreningen firar 60 år.

3. Föreslå förändring av räkenskapsåret vid extra insatt medlemsmöte 12/10 samt
vid årsmöte 13/10 2018. Om detta förslag bifalles gäller att extra den
verksamhetsplan och budgets som upprättats för perioden 1/7 2018--31/12
2019. Räkenskapsåret löper sedan på enligt kalenderår. Nästa årsmöte kommer
att äga rum under våren 2020.

4. Ledamöter ur styrelse och/eller redaktion kommer att ha möjlighet att bevista
syster- och moderorganisationers kongresser. Under året är följande kongresser
aktuella.

Audiologopeadisk Förening, Danmark, 25-26 mars 2019.

5. Tidskriften Tal & Språk kommer även fortsättningsvis presenteras i digital form.

6. Innehåll från föreläsningar på egen kongress samt från bevistade kongresser
redovisas i referatform i tidskriften enligt ovan.

7. Medlem från styrelsen kommer att delta vid Wibelfondens möten.

8. Målsättningar för perioden är

* att per den 31/12 2018 ha ett medlemsantal på 400 personer.
* öka intäkter från annonser.

* inbjudan till kongressen 2019 ska komma ut senast före mars månads utgång
2019.

* öka antalet medlemmar i Facebook-gruppen till 600 per den 30/6 2019.
* att per den 31/12 2019 ha ett medlemsantal pä 400 personer.
* ha intäkter frän annonoser.

* öka antalet medlemmar i Facebook-gruppen till 700 per den 31/12 2019
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9. Projekt med Bianca-film fortlöper.

10. Inga speciella investeringar planeras.



Budget 2018-07-01-2019-12-31

Intäkter

Medlemsavgifter

Annonser

Prenumerationer

Överskott från kongress 2018+2019
Ränta

Kostnader

Styrelsearbete faf och resor
Bokslut, och ekonomihantering

Tal & Språk: språkgranskning, annat?
Hemsida och internet

Medlemsbrev, trycksaker

Marknadsföring

Representation

Förbrukningsmaterial

Medlems- och serviceavgifter, tidskrifter, arkiv mm
Porto och telefon

Skatt/pg/bg avgifter

245 000
o

o

20000
o

265000

70000

28300

11000

6900

10000
10000

12000

4500

7035

1500
2300

163 535

DIFF 101 465


