
Svensk Förening för Foniatri och Logopedi 

Protokoll fört vid årsmöte den 20 november 2015 

 

 
Årsmötet hölls på Sheraton hotell i Stockholm. 

Närvarande 20 medlemmar. Samt två nordiska gäster.  

 

§ 1 Mötets öppnande 

SFFL:s ordförande Sofia Norrman öppnade mötet och hälsade alla 

välkomna. 

 

§ 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 Åsa Holfve och Karin Nordlundh. 

 

§ 4 Årsmötets stadgeenliga utlysande 

Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst. 

 

§ 5 Godkännande av dagordningen samt anmälan av övriga 

frågor 

Dagordningen godkändes och inga övriga frågor anmäldes. 

 

§ 6 Protokoll från föregående årsmöte 

Årsmötesprotokollet från 2014 godkändes och finns på föreningens 

hemsida. För information tilläggs att det finns en bilaga angående 

firmatecknare för föreningen. 

 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Ordförande Sofia Norrman informerade om verksamheten under det 

gångna året. Verksamhetsberättelsen föredrogs för årsmötet och 

godkändes och finns på hemsidan. 

  

§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse 

Kristina Lockner från MittKompetens informerade och redogjorde 

för föreningens ekonomi. Ekonomin är stabil och god. Då brutet 

räkenskapsår tillämpas redovisas att föreningen per den 1 juli 2015 

hade ett kapital på 691 005 kronor.   

 

 



§ 9 Revisionsberättelse 

Revisor Astrid Frylmark redovisade revisionsberättelsen som revisor 

Åsa Knies gjort. Årsmötet godkände denna. 

 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

§ 11 Rapporter från arbetsgrupper och kontaktorgan 

Astrid Frylmark informerade om styrelsearbetet i IALP och påminde 

om IALP kongressen i Dublin 2016. 

Anna Strömberg rapporterade om Wibelfonden. 

Under 2016 har ALF kongress den 11-12 april och NLL kongress 

den 10-12 juni. 

 

 

§ 12 Budget samt fastställande av medlemsavgift 

Medlemsavgiften är oförändrad inför 2016. Ordinarie medlemsavgift 

är 350 kronor och avgiften för studenter och pensionärer är 150 

kronor. 

 

§ 13 Val av styrelseledamöter och redaktion 

Valberedningens sammankallande Susanne Loheman presenterade 

valberedningens förslag. Årsmötet antog förslaget. 

Styrelseledamöter: Sofia Norrman, Sophie Bergman och Anna 

Strömberg omval 2 år. Åsa Holfve nyval 2 år. Camilla Svedelius 

fyllnadsval 1 år. 

Redaktion: Barbro Bruce, Markus Björnström och Annelie 

Westlund. 

 

§ 14 Val av ordförande 

Sofia Norrman omvaldes av årsmötet till ordförande. 

 

§ 15 Val av revisorer jämte suppleanter 

Gertrud Edquist och Astrid Frylmark. 

 

§ 16 Val av firmatecknare 

Sofia Norrman, Greger Lockner och Kristina Lockner. Preciseras 

närmare i protokoll från efterföljande konstituerande möte. 

 

§ 17 Val av valberedning 

Till valberedning valdes Kerstin Skoog och Susanne Loheman. 

 

 



§ 18 Propositioner 

Årsmötet beslöt att föreningen numera heter Svensk Intresseförening 

för Tal och Språk, SITS. Reviderade stadgar presenterades. Beslut 

om nya stadgar tas vid nästa årsmöte. 

 

§ 19 Motioner 

Inga motioner har inkommit. 

 

§ 20 Nästa årsmöte 

Tidpunkten för nästa årsmöte fastställdes. Det äger rum i samband 

med nästa års kongress, lördagen den 19 november 2016. 

 

§ 21 Övriga frågor 

Inga övriga frågor behandlades 

 

§ 22 Årsmötets avslutande 

Eva Bodin och Gunilla Texéll avtackades för sina styrelseinsatser. 

Britt-Inger Olsson avtackades för sin redaktionsinsats. 

Unn Görman avslutade årsmötet. 

 

 

 

 

Lund 2015-12-08 

 

 

 

 

Gunilla Texéll, sekreterare Unn Görman, mötesordförande 

 

 

Sofia Norrman, ordförande 

 

 

Åsa Holfve, justerare  Karin Nordlundh, justerare  


