Verksamhetsberättelse 2017-07-01 – 2018-06-30
Styrelse
Styrelsen har under verksamhetsperioden bestått av följande medlemmar:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Övrig ledamot
Övrig ledamot
Övrig ledamot
Kassör

Sofia Norrman
Anna Strömberg
Annika Söder
Nadia Andersson
Camilla Svedelius
Åsa Holfve
Jennie Lavås Skoglund
Funktionen köps in externt

Övriga funktionärer:
Revisor
Revisorssuppleant
Redaktion

Astrid Frylmark
Gertrud Edquist
Barbro Bruce, Annelie Westlund och Marika Habbe.

Valberedningen

Susanne Loheman, sammankallande
Sophie Bergman
Kerstin Skoog

Verksamhetsåret
Styrelsen har under verksamhetsperioden haft 6 protokollförda styrelsemöten:
2017-09-23
Styrelsemöte, Djurönäset, Stockholm
2017-11-25
Årsmöte, Sheraton Hotell Stockholm
2017-11-25
Konstituerande styrelsemöte, Sheraton Hotell Stockholm
2018-01-13
IOGT-NTO-gården, Klara Södra kyrkogata, Stockholm
2018-03-10
IOGT-NTO-gården, Klara Södra kyrkogata, Stockholm
2018-05-05
IOGT-NTO-gården, Klara Södra kyrkogata, Stockholm

Verksamhetens kongressdagar ägde rum 24-25 november 2017 och hölls på Sheraton Hotell i
Stockholm. Temat för kongressen var Språklig sårbarhet – vi väljer möjligheternas väg!
Styrelsens främsta uppgift har under året varit att planera kongressen samt att utse en lämplig Taloch språkpristagare. Priset gick år 2017 till gymnasieläraren Jenny Edvardsson för sina
utomordentliga insatser att främja elevers läs, skriv- och språkutveckling.
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Styrelsen har också satsat på att delta på Almedalsveckan på Gotland. Mer om detta finns att läsa i
ett särskilt avsnitt längre ned.
Styrelsen har även påbörjat ett samarbete med en filmproducent och tillsatt en arbetsgrupp för att
ansöka om medel från Allmänna Arvsfonden i syfte att sprida kunskap om språkstörning och språklig
sårbarhet.
Föreningens årsmöte hölls av logistiska skäl i samband med kongressdagarna för att möjliggöra att så
många medlemmar som möjligt kunde delta.
Styrelsen har i samarbete med redaktionsgruppen gett ut tidskriften Tal & Språk som från och med
januari 2018 endast finns i digital form på föreningens hemsida. Styrelsen har även bidragit med
referat och synpunkter på innehåll.
Almedalsveckan på Gotland
Redan i januari 2017 tog styrelsen beslut att tillsätta en arbetsgrupp vars uppgift var att arbeta för ett
deltagande på Almedalsveckan på Gotland i början av juli samma år. Arbetsgruppen bestod av Anna
Strömberg och Camilla Svedelius från styrelsen samt Marika Habbe, Annelie Westlund och Barbro
Bruce från redaktionen.
Syftet med deltagandet på Almedalsveckan var att öka kunskapen och medvetenheten om språklig
sårbarhet och att tydliggöra det som en samhällsfråga.
Närvaron föregicks med en annons i bland annat DN´s tematidning, appen Almedalen Just Nu,
Facebooknotiser samt Almedalens hemsida.
SITS stod på Barnrättstorget vid ett tillfälle. Vid ett tillfälle hölls ett seminarium där bland annat
Barbro Bruce pratade om språklig sårbarhet.
Tidskrift och webbplats
Föreningens tidskrift Tal & Språk har getts ut i pappersformat 2 gånger under hösten 2017 samt
genom regelbundet publicerade artiklar på hemsidan sedan januari 2018.
Föreningens webbplats www.sits.nu uppdateras kontinuerligt genom Anna Strömberg.
Föreningens Facebookgrupp har fått fler administratörer från både styrelse och redaktion. I
Facebookgruppen publiceras information om föreningen och kongressen liksom aktuell forskning.
Inläggen syftar till att sprida kunskap om tal, språk och kommunikation.
Förändrat räkenskapsår
Under verksamhetsåret har även styrelsen arbetat fram ett förslag vad gäller förändrat räkenskapsår
från brutet räkenskapsår till kalenderår. Detta förslag kommer att presenteras på ett extra
medlemsmöte på kongressen i oktober vilket framgår att verksamhetsplanen för nästkommande
period. Förutsatt att medlemmarna godkänner förslaget kommer skiftet att beslutas vid ordinarie
årsmöte oktober 2018.
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Kurser och kongresser
Annika Söder deltog vid Audiologopӕdisk Forenings konferens vid Nyborg strand i Danmark 9-10
april. Annika deltog också på ett nordiskt möte mellan systerföreningarna från Danmark, Norge och
Island i samband med ALFs konferens.
Anna Strömberg deltog vid Norsk Logopedlag i Oslo 7-9 juni 2018.
Deltagandet har skett på föreningens bekostnad.
Sammanfattningar från kongresserna har kommit medlemmarna till del genom referat i tidskriften
Tal & Språk.
Anna Strömberg sitter med i Wibelfondens styrelse som representant från SITS och deltog på
Wibeldagen den 25 april i Stockholm tillsammans med Åsa Holfve där de också passade på att
marknadsföra föreningen.

Målsättning och måluppfyllelse
 Målsättningar för verksamhetsperioden var att per den 31/12 2017 ha ett medlemsantal på
400 personer i föreningen. Medlemsantalet per den 31/12 2017 är 185 st.
 Målsättningar för verksamhetsperioden var att per den 30/6 ha ett medlemsantal i
Facebookgruppen som överstiger 500 personer. Detta mål är nästan nått då medlemsantalet
180630 är 484 medlemmar.
 Kongressinbjudan skickades ut som planerat före den 31 maj .
 En av målsättningarna var medverkan vid Almedalsveckan juli 2017 vilket vi gjorde.
 Öka intäkterna i annonser till 20 000:- vilket ej har uppnåtts.

Investeringar
Inga särskilda investeringar var planerade.

Stockholm 2018-09-07

Sofia Norrman
Ordförande

Anna Strömberg
Vice ordförande

Annika Söder
Sekreterare
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Nadia Andersson
Vice sekreterare

Åsa Holfve
Övrig ledamot

Camilla Svedelius
Övrig ledamot

Jennie Lavås Skoglund
Övrig ledamot
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