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SFFL årsmöte 2012-11-24 i Stockholm
Årsmötet hölls på Hilton hotell i Stockholm.
Närvarande var 25 medlemmar.
§ 1 Mötets öppnande
SFFL: s ordförande Astrid Frylmark öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.
§ 3 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Unn Görman.
§ 4 Godkännande av dagordningen samt anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes och inga övriga frågor anmäldes.
§ 5 Val av justerare
Till justerare valdes Monica Carlsson och Ulla-Britta Engström.
§ 6 Protokoll från föregående årsmöte
Årsmötesprotokollet från 2011 godkändes och finns på SFFL: s hemsida.
§ 7 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs för årsmötet av ordförande Astrid Frylmark och
godkändes. Se SFFL: s hemsida.
§ 8 Kassarapport
Kassör Åsa Lindström redovisade det gångna årets ekonomi. SFFL har förlorat en del
medlemsintäkter. Förningen har de senaste åren ett minskat medlemsantal trots
medlemsvärvning vid utbildningarna. Bedömningen är att detta beror på ett
generationsskifte samt på grund av en allmänt minskad benägenhet till
föreningsengagemang i samhället. Styrelsen ser kontinuerligt över sina kostnader för att
kunna hålla budgeten. Kassarapporten lades till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse
Revisor Louise Bjar redovisade revisionsberättelsen.

SFFL årsmöte 2012-10-24

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 11 Rapporter
Astrid Frylmark rapporterade från det nordiska samarbetet. NLSFs styrelsemöte hölls i
Nyborg i samband med ALFs kongress. Styrelsen har varit representerad vid ALFs och NLLs
kongresser.
Styrelsen har under året arbetat med en eventuell förändring av medlemskap och beslutat
att det inte heller i fortsättningen är möjligt för arbetsplatser att ansöka om medlemskap. Vi
erbjuder som tidigare prenumeration på Tal & Språk.
Då foniatergruppen för ett par år sedan förklarade sig föredra egna nätverk framför framtida
engagemang i föreningen utlyser styrelsen en namntävling bland alla medlemmar för att
hitta ett mer verksamhetsförankrat och framtidsorienterat namn på föreningen.
§ 12 Val av styrelse
Eva Sventelius, sammankallande i valberedningen, presenterade valberedningens förslag.
Årsmötet antog förslaget.
Styrelseledamöter: Susanne Loheman, Gunilla Texéll och Kerstin Skoog kvarstår till årsmötet
2013.
Astrid Frylmark omvaldes av årsmötet till ordförande vid årsmötet 2011 och har ett år kvar
på sin mandatperiod.
Britt Carlsson, Gertrud Edquist, som fyllnadsvaldes på ett år vid årsmötet 2011. Tillsammans
med Lena Stagmo valdes de för en tvåårsperiod till årsmötet 2014. Denna paragraf
förklarades omedelbart justerad.
§ 13 Val av firmatecknare
Som firmatecknare valdes Astrid Frylmark och Britt Carlsson. Denna paragraf förklarades
omedelbart justerad.
§ 14 Val av redaktionsgrupp
I redaktionsgruppen har Ylva Segnestam har ett år kvar på sin mandatperiod. För en
tvåårsperiod till årsmötet 2014 valdes Gertrud Edquist, Lena Stagmo och Camilla Svedelius.
Gertrud Edquist blir huvudredaktör. Astrid Frylmark kvarstår som ansvarig utgivare.
§ 15 Val av valberedning
Till valberedning valdes Åsa Lindström, sammankallande och Anita Laurin.
§ 14 Propositioner
Inga propositioner har inkommit.
§ 15 Motioner
Inga motioner har inkommit.
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§ 16 Budget och fastställande av medlemsavgifter
Kassör Åsa Lindström redogjorde för budgetförlaget som antogs av årsmötet. Styrelsen
arbetar på förändrad budgetering där intäkter från kongressen räknas in i
verksamhetsbudgeten, något som tidigare inte har varit nödvändigt. Medlemsavgiften blir
oförändrad 330 kronor under 2012 och 150 kronor för studerande och pensionärer.
§ 17 Arbetsstipendier
Årsmötet antog styrelsens förslag om oförändrade arbetsstipendier för styrelsen och
redaktörer på sammanlagt 39 000 kronor.
§ 18 Fastställande av tidpunkt för nästa årsmöte
Tidpunkten för nästa årsmöte fastställdes till att det kommer att bli i samband med nästa års
kongress. Styrelsen fastställer tidpunkten för kongressen.
§ 19 Övriga frågor
Astrid Frylmark avtackar Åsa Lindström och Lena Asker-Árnason.
Birgitta Bäckström från Lidingö vann ett resestipendium till Alfs kongress 2013.
§ 20 Årsmötets avslutande
Unn Görman tackade styrelsen för det gångna året och förklarade årsmötet avslutat.
Stockholm dag som ovan

Gunilla Texéll, sekreterare

Unn Görman, mötesordförande

Astrid Frylmark, ordförande

Monica Carlsson, justerare

Ulla-Britt Engström, justerare
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