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(« Svensk Intresseförening

för Tal & Språk

SITS styrelsemöte 2018-01-13

Plats: IOGT-NTO Gärden, Klara Södra Kyrkogata, Stockholm
Närvarande frän styrelsen: Sofia Norrman, Anna Strömberg, Åsa Holfve, Nadia Andersson,
Jennie Lavas Skoglund, Annika Söder.

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

l. Mötet inleds

Ordförande hälsar välkommen.

Genomgång av adresser. Sofia uppdaterar och skickar ut.
Genomgång av dagordningen som godkänns.
Genomgång av årshjulet. Nadia informerar sig om var styrelsen kan ha möte i september.

2. Genomgång av årsmötesprotokoll och konstituerande
Genomgång av protokoll från 170923.
Diskussion om hur vi tydliggör de beslut vi tar pä styrelsemötena i våra protokoll. Vi kommer
framöver att skriva beslut för sig så att det lätt går att hitta i protokollet.
Punkt 6: Styrelsen ser inte korrelation mellan minskat medlemsantal och minskad
annonsering så som uttrycks i årsmötesprotokollet.
Punkt 10: Åsas efternamn är felstavat, ska vara Holfve.

Övriga protokoll läggs till handlingarna.

3. Ekonomi.
Enligt uppgift från Mittkompetens finns där 10 043,91 kr på Plusgirot och 353 928,86 kr pä
Sparkontot. Föreningen fick bl a 8 400 kr i medlemsintäkter i samband med kongressen.

Beslut: höja kongressavgiften med 500:- rakt över hela linjen.
För pensionärer och studenter höjer vi priset med 100;-.

Genomgång av budget för 2017/18.

Genomgång av verksamhetsplanen för 2017/18, v g se bilaga.

4. Medlemsfrägor
Medlemsbrev skickas ut med påminnelse om förnyat medlemskap.

5. Kongressen 2018
Tema, innehåll och föreläsare diskuteras.
Beslut: Tema för kongressen blir Det tysta språket - språkliga förutsättningar och förståelse.

Alla lobbar för att engagera utställare och alla får i uppgift att tänka på fler
intresseorganisationer.
Meddela Anna när vi fått kontakt och de är intresserade.
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Anna lägger ut en uppmaning att vi vill ha in nomineringar till tal och språkpriset
pä vår hemsida och FB.

6. Marknadsföring

Vi behöver nå ut till fler med information om vår kongress.
Beslut: En arbetsgrupp bestående av Åsa och Jennie får i uppgift att arbeta fram förslag.

Annonsering

Förslaget är att Camilla fortsätter att arbeta med att knyta fler annonsörer till föreningen.
Annelie pratar med Camilla.

7. Hemsidan

Vi behöver se över texter och layout pä hemsidan. Fundera på vilken bild som kan illustrera

vår förening. Anna och redaktionen kommer att arbeta på hemsidans layout.

Beslut: vi lägger fler dokument på styrelsesidan.

8. Tal och språk

Artiklarna ska vara fria för alla att läsa på hemsidan.
Om vi ska ha samma mängd som i papperstidningen blir det en artikel varannan vecka.
Förslag att Ledare och Krönika ska publiceras en gäng i kvartalet.
Vi ska tydligare profilera oss som en yrkesförening.
Övriga åtgärder till hemsidan är att lägga till en Delafunktion och att koppla bra bloggsidor till
hemsidan.

Hur tydliggöra Tal & spräk pä hemsidan?

Redaktionen håller på att diskutera hur det ska se ut.

Förslag att skapa en brevlåda där medlemmar kan komma med frågor och förslag.
Hur informera våra läsare att en ny artikel finns pé vår hemsida?

Beslut; Anna, Annelie och Marika ska jobba med både tidskriften och hemsidan.

9. Wibelfonden.

Wibelfonden bjuder på utbildningsdagar 25-26 april.
Anna ger mer information längre fram.

10. Förändring av räkenskapsåret

Det finns förslag och önskemål om att förändra räkenskapsåret.
Beslut: Arbetsgrupp bestående av Sofia och Annika ska titta över stadgarna och ta reda pä
mer information kring konsekvenser av förändrat räkenskapsår.

^

11. Övrigt

Astrids synpunkter
Föreningen fortsätter att använda Mittkompetens revisor.

Styrelsen ska noga beakta och värna om föreningens sparkapital.
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Inläggning till våra åhörarkopior
Vi provar att göra det till nästa kongress.

Biancafilm

Annika och Nadia bokar tid med Markus som bjuds intill nästa styrelsemöte.

12. Nästa styrelsemöte

Nästa möte är 180310, IOGT-NTO gården, Södra Klaragatan, Stockholm

f^-^

Sofia Norrman, ordförande

/^

Annika Söder, sekreterare
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VERKSAMHETSPLAN Svensk Intresseförening för Tal & Språk, 1/7 2017 - 2018

l. Möten planeras till följande tillfällen:
Styrelsemöte 22/9 2017
Årsmöte 25/11 2017
Konstituerande styrelsemöte 25/11 2017
Styrelsemöte 13/1 2018
Styrelsemöte 10/3 2018
Styrelsemöte 5/5 2018

2. Kongress 24-25/11 2017 på hotell Sheraton i Stockholm.

3. 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, 9-10 april 2018
Norsk Logopedlag, Norge, 7-9 juni 2018

4. Tidskriften Tal & Språk kommer att utges i pappersformat vid 2 tillfällen:
• september 2017
• december 2017

Från och med l januari 2018 läggs artiklar istället ut på hemsidan med samma
omfattning som tidigare, men med en annan disposition.

5. Innehåll från föreläsningar på egen kongress samt från bevistade kongresser
redovisas i referatform i tidskriften, både i pappersformat och nätformat.

6. Målsättningar för året är

* medverkan vid Almedalen i juni 2017.
* att per den 31/12 2017 ha ett medlemsantal på 400 personer.
* öka intäkter från annonser till 20 000 kr.

* inbjudan till kongressen ska komma ut senast före maj månads utgång 2018.
* öka antalet medlemmar i Facebook-gruppen till 500 per den 30/6 2018.

7. Inga speciella investeringar planeras.


