
(« Svensk Intresseförening

för Tal & Språk

SITS styrelsemöte 2019-05-22

Telefonmäte

Deltagare: Sofia Norrman, Anna Strömberg, Åsa Holfve, Ann Jacobson. Jennie Lavas Skoglund,
Camilla Svedelius, Annika Söder.

l. Mötet inleds

Ordförande hälsar alla välkomna

2.

3.

Godkännande av dagordning.

Genomgång av föregående protokoll.
Godkänns och läggs till handlingarna.

4. Ekonomi

Ingen information om ekonomin fanns tillgänglig vid styrelsemötet. Information
frän Mittkompetens 190527: saldo 48 140 Kr, sparkonto 241446 Kr.

5.

6.

Medlemsfrägor

Information som tillkommit efter styrelsemötet: aktuellt medlemsantal 190527 var
262 medlemmar.

Kongressen 2019-60-årsjubileum!
Information som tillkommit efter styrelsemötet: antal anmälda 190527 var 68 st.

Utställare: 4 företag har anmält sig hittills, plus en förening

Utvecklingsprojekt: utskicktill 25 projekt, ingen som anmält sig ännu, ofta angivet
att de inte har ekonomiska möjligheter att deltaga. Ev sänka priset för att locka
något projekt att delta.
Beslut: Vänta tills augusti att besluta hur vi gör.

Moderator

Ingen som anmält sitt intresse. Vi gör som vi gjort de andra åren, vi presenterar
varsin föreläsare.

Underhållning

Vi beslutar att engagera Henrik Widegren till jubileumslunchen för 20 minuters
underhållning. Annika kontaktar och sammanför Astrid och Henrik. Lite extra
reklam för Henriks deltagande. Annika ber om foto och information från Henrik
som vi kan lägga ut pä hemsidan.

Program för lunchen blir då som följer:



(c Svensk Intresseförening
för Tal & Språk

11. 45-12. 15 -sittning och inledning

12. 15-12.30 - memorylane Astrid o Co

12. 30-dessert och underhållning.

Marknadsföring

Två annonser i Specialpedagogen är inplanerade.

Vi beslutar att lägga in en annons i Logopeden också. Det visar sig att nästa
manusstopp är i september vilket gör att styrelsen beslutar att inte annonsera i

Logopeden på grund av att det blir för nära inpå kongressen. Vi far se till att göra
reklam för kongressen via sociala medier osv.

Camilla ansvarar för kontakten med Specialpedagogen.

Hemsidan

Inget nytt.

Tal och Språk

Inget nytt.

10. Wibelfonden

Inget nytt.

11. Övrigt

Årsmöte vären 2020 är planerat till 200507, 16. 30-17. 30. Styrelsen kommer att
närvara fysiskt pä samma plats medan övriga ärsmötesdeltagare ska delta via länk.

Förslag pé teknisk lösning som diskuterades vid förra styrelsemötet var Connect
som är bra men dyrt. Styrelsen beslutar att inte använda Connect.

Ett annat alternativ är Youtube livesändning där deltagarna får maila

kommentarer eller frågor. Anna undersöker vidare.

12. Nästa styrelsemöte

Extra telefonmöte 190814.

Sofia Norrman

Ordförande

/
/?

Annika Söder

Sekreterare


