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SITS styrelsemöte 2019-08-14

Telefonmöte

Deltagare: Sofia Norrman, Anna Strömberg, Äsa Holfve, Ann Jacobson, Camilla Svedelius.
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Föregående protokoll gicks igenom.

Ekonomi, sparkontot: 261446 kronor. Postgirokontot: 40073 kronor

274 medlemmar dags dato.

Idag är 91 anmälda till årets kongress. Ett päminnelsebrev kommer att gå iväg måndag
den 19/8.

8 stycken företag är anmälda till utställningen vid kongressen, samt en förening.
25 utvecklingsprojekt har fatt inbjudan. Svar har inkommit frän 11, varav 10 inte kan

delta av olika anledningar. 14 har inte svarat alls, till dem skickar Ann en påminnelse.
(Från Härryda har vi fått positivt besked - ett utvecklingsprojekt.)

Sofia återkommer om punkten gällande underhållning vid kongressen, Astrid Frylmark
häller i den delen.
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Gåvor för kongressdeltagare: power bank (svart/vit), kasse (svart/vit). Hälften av varje
färg när det gäller kassarna. Om det blir dyrare än att beställa i samma färg, beställer
Kristina i samma färg. Pennor i kassarna: blyerts.

"Nyckelbandet" för namnbrickan återlämnas (frivilligt) efter konferensens slut.

Den 7 september diskuterar vi vidare kring kontakt med föreläsare angående
presentation av dem vid kongressen, samt inskick av deras respektive presentationer
innan kongressen.

Wendick har nu en annons ute på SITS hemsida, under september och oktober.

Årsmötet 2020-05-07: Anna Strömberg fortsätter undersöka lämplig lösning för detta.
Mötet kommer att annonseras vid kongressen 2019.

Susanne Loheman (repr. valberedningen) har haft kontakt med Sofia. Susanne ska

kontrollera om ny styrelsemedlem kan väljas in före årsmötet, eftersom Jenny klivit av
uppdraget.

Tal & Språk: alla är välkomna att skicka in artiklar och tips på skribenter till Anna.
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14. Nästa styrelsemöte, 2019-09-07: Styrelse och redaktion ses från klockan 13. 00 i

föreningslokalen hos Åsa. Mötet pågar klockan 13 -17. Restaurangen bokas klockan
18.

15. Allmänna arvsfonden: vid styrelsemötet den 23 november tar vi beslut om

projektansökan. Ska den skickas in eller ej?
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Sofia Norrman

Ordförande

Camilla Svedeliu

vice Sekreterare


