
 
 

 

 

 

SITS styrelsemöte 2018-05-05 

 

Plats: IOGT-NTO Gården, Klara Södra Kyrkogata, Stockholm 

Närvarande från styrelsen: Sofia Norrman, Camilla Svedelius, Anna Strömberg, Åsa Holfve,  

Jennie Lavås Skoglund, Annika Söder, Nadia Andersson. 

 

 

1. Mötet inleds  
Ordförande Sofia hälsar alla välkomna. 

 
2. Genomgång av föregående protokoll 

Camilla var närvarande på mötet fast hon inte finna med under den rubriken. Med den 
korrigeringen godkänns protokollet och läggs till handlingarna. 
 

3. Ekonomi. 
Genomgång av ekonomi, information från MittKompetens. Sofia går igenom budget för 
2017-18. Diskussion hur ska vi redovisa budget när vi går över till kalenderår istället för 
brutet räkenskapsår. 
 
Beslut: Föreningen redovisar budget enligt följande, 180701-181231, därefter nytt år och ny 
budgetredovisning, 190101-191231. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse kopplas till 
respektive budget 

 
 

4. Medlemsfrågor 
Aktuellt medlemsantal var 241 medlemmar i slutet av april 2018. 
IALP har via mail informerat om att våra medlemmar får tillgång till deras digitala tidskrift. 
Hur får vi ut informationen till medlemmarna? 
 
Beslut: Tillsammans med inbjudan till kongressen bifogar vi information om att man kan få 
tillgång till länken förutsatt att man betalat sin föreningsavgift. Länken får man tillgång 
genom att maila till Greger på MittKompetens.  
 
Har kommit mail från en medlem om att talpedagoger och specialpedagoger med kompetens 
inom tal och språk blir färre och färre.  Diskussion om hur vi kan lyfta detta. 
 
 

5. Kongressen 2018 
Allt är klart med inbjudan medlemmar och utställare. 
Utställarna kommer att få erbjudande om rabatterat pris ifall de annonserar på hemsidan. 
 
Inbjudan 
Tydlig kallelse till medlemsmöte på fredagen och kallelse till årsmöte på lördagen.  



 
Baksidan nyttjas i år till text om hur man blir ambassadör för föreningen (se nedan under 
marknadsföring).  
 
Rubrik för panelsamtalet  
Hur ska vi samverka inom förskola/skola med tanke på barnen med 
språkförståelsesvårigheter?  
Camilla ger Barbro och Annelie i uppdrag att fundera på diskussionspunkter med tanke på 
årets tema.  
 

6. Marknadsföring 
Följande insatser beslutas: 
Skapa ett Instagramkonto. Annika ansvarar för att ta reda på huruvida vi kan koppla vår 
Facebookgrupp till ett Instagramkonto. Camilla tar på sig ansvaret att sköta det. 
 
När vi besöker andra kongresser se till att sprida information. Eventuellt boka bord eller be 
om att få lägga information t ex i kassar eller på andra ställen.  
 
Tävling på Facebook med utlottning av en kongressbiljett om man gillar och delar. Tävlingen 
varar under maj. I:a juni dras vinnaren. Anna lägger ut information. Styrelsen kan gilla och 
dela men kan inte vinna. Vinnare kommer att dras via slumpgenerator. 
 
Värva SITS-ambassadörer via inbjudan. Åsa och Jennie formulerar brevet. Information på 
hemsidan och baksidan av inbjudan till kongressen. Anmälan sker via mail på hemsidan. 
 
Anna har delat ut våra flyers med lite ändrad information. Ny genomgång så att vi kan dela ut 
fler. 
 
Vidare diskuterar vi vilken som är vår målgrupp? Vilka ska vi lägga krutet på? Vilka vill vi nå? 
 

7. Hemsidan  
Dokument på egen sida: vad har vi hunnit lägga in? 
Anna har lagt in schemat och redaktionens arbete. 
 

8. Tal och språk 
Frågan om ändring av ansvarig utgivare bordläggs tillsvidare.  
 

9. Wibelfonden.  
Information och reflektioner från Wibeldagen den 25 april från Anna och Åsa som var på 
plats. 

 
10. Övrigt 

Annika rapporterar från ALF och mötet med våra nordiska systerföreningar. 
 
Allt klart inför NLL. Anna åker. 
 
Bianca-film – Sofia, Camilla och Annika stannar kvar en stund efter avslutat möte för att lägga 
upp en plan. Vi går igenom ansökningsblanketterna och förfarandet. Camilla börjar att skriva 
ihop en grund till ansökan. Samarbete sker via mail.  
 



 
Sofia presenterar ett material som vi kan använda för att systematisera skriftligt vad varje 
post gör i föreningen, ett s k policydokument. Vi börjar med att skriva ner var och en vad vi 
gör och skicka det till Sofia. När dokumentet är klart läggs det ut på vår egen sida på 
hemsidan. 
 
Åsa har tillgång till en gratislokal i Sundbyberg där vi kan ha våra fortsatta styrelsemöte. 
 
Valberedningen hälsar och ber om att få besked så snart som möjligt ifall man vill avsluta sitt 
styrelseuppdrag. 

 
 

11. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte 7-8 september, i Grisslehamn. 
 
 
 
 
 

 
Sofia Norrman, ordförande  Annika Söder, sekreterare 

 

 


