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SITS styrelsemöte 2017-09-23

Plats: Djurönäset, Värmda, Stockholm.

Närvarande från styrelsen: Sofia Norrman, Anna Strömberg, Åsa Holfve, Nadia Andersson,
Camilla Svedelius, Annika Söder.

Närvarande från redaktionen: Marika Habbe, Annelie Westlund, Barbro Bruce.

l. Ordförande öppnar mötet

2. Genomgång av föregående protokoll
Godkännsoch läggs till handlingarna.

3. Ekonomi.

Information frän Greger på Mittkompetens: 138 anmälda till kongressen
Räkning fr DN ej kommen ännu.
Sparkonto:419483:-

Övrigt konto: 26 527:-

Ekonomisk ersättning?

Redaktionsuppdragetoch ordförandeuppdragettartid men ifall viska ha arvode och/eller
ersättning för förlorad inkomst kan det bli snårigt och krångligt med det regelverk som gäller.

• Diskussion att vi kan fördela arbetet annorlunda inom styrelse och redaktion. Styrelsen
beslutar också att den sk Guldkanten engäng/är är viktig, framförallt på grund av att vi får
flera timmar av sammanhängande arbetstid.

4. Medlemsfrågor

Nuvarande medlemsantal är 321. Vi har 37 prenumeranter utöver det.
Ett önskemål från en medlem: Vederbörande önskar att det skulle vara lättare att bli

medlem. Har som förslag att vi skulle koppla Swish till vårt konto. Styrelsen bordlägger frågan
och återkommer till den ifall detta blir ett önskemål från fler medlemmar.

5. Kongressen 2017

Kontrakt och ersättning

Det är alltid lite mer krångel med kontrakt och betalning till föreläsare som kommer
utomlands ifrån. Kring Susan Ebbels är det dock klart. Åsa har haft ansvar för den
kommunikationen.

Vi bäringen information när det gäller Julie Dockrell. Sofia kontaktar Jennie för mer
information.

Utställning och extratider i kongressalen

Styrelsen har vid föregående möte beslutat att tre utställare kommer att erbjudas extra tid,
30 minuter, för workshop. Alla utställare erbjuds och det är "först till kvarn" som gäller.
Styrelsen har inte information i nuläget om hur många som anmält intresse.
Styrelsen beslutar också att det inte krävs nägon föranmälan.
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Fredagsmiddagen

Inbjudan av gäster: Sofia har bjudit in våra systerföreningar. Annika bjuder in övriga gäster
enligt lista via mail och meddelar Kristina.

Lista till Kristina för hotellnätter - Sofia meddelar.

Guldbiljett till årsmötet även i är. En medlem kommer att vinna ett deltagande på nästa års
kongress.

Innehåll i kassarna

Bland annat quiz, plåster och disktrasor, band för deltagarkortet, blyertspenna + papper
Material från SPSM-Anna tar med sig. Eventuellt övrigt reklammaterial.

Vi erbjuder föreläsarna att själva skriva referat från sin föreläsning till tidskriften. Om någon
säger nej skriver vi som vanligt. Sofia informerar om detta i inbjudningsmailet.

Körschemat gas igenom.

6. Marknadsföring

Vi har ganska mycket annonser i tidskriften. Vi har fått någon ny annonser. Diskussion om vi
behöver titta överannonspriserna.

En annan fråga som styrelsen och redaktionen diskuterar är hur vi ska synas framöver.
Frågan bordläggs till styrelsemöte nr 2 2018.

7. Hemsidan

Arbetet med en ny hemsida fortgår. Anna jobbar med detta.
Vi beslutar att vi lägger in en artikel från tidskriften till hemsidan.

8. Tal och språk

Från och med 2018 gör vi på ett nytt sätt. Tidningen ska provas att läggas pä webben.
Redaktionen har styrelsens mandat att förändra. Behåll ledare och krönika.
Hur mänga ord ska man använda till de olika delarna av tidningen? Förslag: ledaren 700-800
ord, krönika 2000 tecken, artikel 2000-3000?

9. Wibelfonden.

Wibeldagen med föreläsningar osv planeras. Anna återkommer med mer info.

10. Utvärdering Almedalen
Skriftlig redovisning och utvärdering, bil l. Diskussion om vad det gav och huruvida vi ska
deltaga i Almedalen ett annat år. Beslut att det ej blir 2018. Fråga: finns det andra
sammankomster vi kan delta i?

11. Övrigt

Namnförslag IALP - sparas till ett annat möte

Filmprojekt

Markus på Biancafilm har kontaktat Sofia - Annika kontaktar för mer info. Förslag att bjuda
in Markus till styrelsemötet i mars 2018.
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Vi har sedan tidigare beslutat att Kongressdatum för 2018 blir 12-13 oktober.

Det för med sig att vi fårtidigarelägga höstmötet i september för att hinna färdigt till
kongressen.

Spräkmässa för lekmän på våren? Diskussion om Mitt unika barn.

12. Nästa styrelsemöte

Årsmöte 171125 pä Sheraton, Stockholm.

Styrelsemöte 2018 blir-13/1, 10/3, 5/5( med särskilt tema), 7-8/9.
Redaktionsmöten 2018 blir 13/1, 5/5 och 7-8/9.
Kongressdatum 12-13/10

Sofia Norrman, ordförande Annika Söder, sekreterare




