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SITS årsmöte 2016-11-19
Plats:

Sheraton hotell, Stockholm

Närvarande:

Sofia Norrman, Sophie Bergman, Anna Strömberg, Nadia Andersson, Annika Söder,
Camilla Svedelius, Åsa Holfve, Susanne Loheman, Astrid Frylmark, Unn Görman,
Kristina Lockner, Annelie Westlund, Barbro Bruce, Marika Habbe, Jette Flattum, Inge
Andersen, Helmine Bratfos, Christin Nilsson, Maria Persson, Monica Hallgren-Edman,

Birgitta Ekvall, Birgitta Holmquist, Gunilla Einarsson, Gunilla Lavröd och Kristina Oman.
l.

Mötet förklaras öppnat av ordförande Sofia Norrman.

2.

Mötet väljer Unn Görman till mötesordförande och Sophie Bergman till sekreterare.

3. Mötet väljer Christin Nilsson och Kristina Öman till justerare och tillika rösträknare.
4.
5.

Årsmötet har utlysts stadgeenligt.
Godkännande av dagordning. Dagordningen godkänns med ändringen att punkt 16 Val av
firmatecknare stryks dä denna ej är aktuell.

6.

Protokoll frän föregående årsmöte finns tillgänglig på föreningens hemsida.

7.

Verksamhetsberättelse.

Sophie Bergman går igenom verksamhetsberättelsen.

Mötet har inga

frågor kring verksamhetsäret. Verksamhetsberättelsen godkänns med följande ändringar:
a) Gertrud Edquist har funktionen suppleant. Ändring görs frän rei/isortill
revisorssuppleant.

b) Tillägg; Camilla Svedelius närvarade vid Audiologopedisk Förenings kongressdagar.
c) Tillägg; Styrelsen införskaffade under året en dator vilket tas upp under rubriken
Investeringar.

8. Styrelsens förvaltningsberättelse. Kristina Lockner går igenom resultat- och balansräkning.
Föreningen har god ekonomi trots ett budgeterat och utfallande underskott. Underskottet
beror av färre deltagare än beräknat under kongressdagarna.
9.

Revisionsberättelse. Astrid Frylmark går igenom revisionsberättelsen. Styrelsen har enligt
revisionsberättelsen handlat i enlighet med föreningens stadgar och rekommenderas fortsatt
ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen rekommenderar

balansräkning fastställs.
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10. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
11. Rapporter frän arbetsgrupper och kontaktorgan. Anna Strömberg informerar om
Wibelfonden där sits är representerade i styrelsen. Information om fonden samt hur äskande
av ekonomiska medel kan göras finns på hemsidan. Sofia Norrman informerar om att var

systerförening GFFL (Göteborgs Förening för Foniatri och Logopedi) har upplösts samt att det
kvarstående ekonomiska överskottet från föreningen har efterskänkts till sits. Astrid Frylmark

har närvarat vid lALPs kongress i Dublin och överlämnar en present frän lALPs president (en
silverplakett med lALPs logga).

12. Budget och fastställande av medlemsavgift. Styrelsen förordar en oförändrad medlemsavgift.
Mötet godkänner och beslutar budget och medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
13. Val av styrelse och redaktion. Sophie Bergman och Marcus Björnström har annonserat sina

avgångar. Logoped Jenny Lavas Skoglund väljs att efterträda Sophie Bergman i styrelsen
(fyllnadsval) och logoped Marika Habbe väljs att efterträda Marcus Björnström i redaktionen
(fyllnadsval). Övriga styrelseledamöter/redaktionsmedlemmar väljer att fortsätta sina
uppdrag.
14. Val av ordförande. Sofia Norrman väljs som ordförande.
15. Val av revisorer samt suppleanter. Mötet väljer sittande revisor och revisorssuppleant.

16. Val av valberedning. Mötet väljer Sophie Bergman, Susanne Loheman och Kerstin Skoog till
valberedning.

17. Propositioner. Mötet beslutar att bevilja de stadgeändringar som presenterades vid
föregående årsmöte. Föreningen byter nu officiellt namn till SITS (Svensk Intresseförening för
Tal och Språk).
18. Motioner. Inga motioner har inkommit till styrelsen.

19. Nästa årsmöte förläggs till föreningens kongressdagar i november 2017. Årsmötet kommer
att hållas den 25/11-17. Auditoriet påpekar att kongressdagarna ibland krockar med andra
konferenser. Styrelsen ser över detta.
20. Inga övriga frågor.
21. Mötet avslutas.
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Unn GörmaTT, mötesordförande
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Sophie Bergrfian, sekreterare
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Sofia Norrman, ordförande

Protokollet justeras;
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Christin Nilsson, justerare
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Kristina Oman, justerade

