
 
SITS styrelsemöte 2019-09-07 

 

Plats: Ursviksvägen 16, Sundbyberg, Stockholm. 

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

Ann Jacobson, Camilla Svedelius, Annika Söder. 

Närvarande från redaktionen: Annelie Westlund, Marika Habbe 

 

1. Ordförande öppnar mötet  
Genomgång av dagordning. 
Dagordningen godkänns. 
 
Genomgång av status i styrelsen 
Jennie har valt att gå innan hennes period löper ut. Styrelsen väljer att ersätta Jennie vid 
nästa årsmöte. 
 
 

2. Genomgång av föregående protokoll  
Godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 

3. Ekonomi.  
Genomgång av ekonomi, information från MittKompetens. 
Tillgångar på Postgirokontot ca 40 000:-, sparkapital ca 260 000:-. 
 

4. Medlemsfrågor 
Aktuellt medlemstal 278 st. 
 

5. Kongressen 2019  
Information om antal anmälda deltagare, utställare och utvecklingsprojekt.  
105 anmälda, tre av dessa kommer för att visa och informera om utvecklingsprojekt. Ann har 
haft kontakt. Även SPSM kommer för att presentera ett utvecklingsprojekt. 
13 företag kommer för att ställa ut. 
 
Kongress 
- Status goody-bags innehåll: kasse+powerbank+pennor  
 
- Schema för torsdagen den 10 oktober:  

Vi samlas kl 17 på torsdagen, packar kassar och äter middag kl 19. Förutom styrelse 
och redaktion bjuds även Kristina och Greger. 

 Nu är det dags att skicka brev till respektive föreläsare vad gäller lunch och eventuell 
övernattning: 

 Annika Andersson - sover över torsdag till fredag. Åsa är kontaktperson. 
 Jacob Åhsberg – Annika är kontaktperson. 
 Christian Walldman – Annelie är kontaktperson. 
 Tove Dunkers – Ann är kontaktperson. 
 Victoria Joffe – sover över två nätter, fredag till söndag. Sofia är kontaktperson. 
 Carmela – Camilla är kontaktperson. Marika tar emot på kongressen. 

Ebba Almsenius – sover över en natt, fredag till lördag. Anna är kontaktperson. 
Åke Pålshammar – Ann är kontaktperson 



 
- Motivering till Tal- och språkprisvinnaren Irene Johansson 

Annika börjar skriva ihop en motivering och lämnar vidare till Åsa och Sofia. Skickas 
sen till Mittkompetens för utskrift. Marika och Annelie skriver det på webbplatsen. 

- Ram till diplom – Åsa fixar 
- Utvärderingar skickas till Kristina på Mittkompetens – Anna och Annelie tittar över en 

digital version 
- Namnbrickor, olika färger (ambassadörer osv) – Sofia kollar med Greger vilka som är 

ambassadörer, ber att köpa biobiljetter till dem som är anmälda. 
- Kontaktpersoner talare – v g se ovan. 

 
- Brev till föreläsare – Sofia skickar ut brevmall till respektive kontaktperson som skickar 

till föreläsarna. 
 
- Reservföreläsning – Anna frågar sin kollega Mia Wetterdal om hon mot att hon går 

gratis på kongressen kan ställa upp. 
 
- Böcker till föreläsare – Årets Augustpris eller årets Almapris, alternativt ”Ett jävla 

solsken” och en på engelska. 8 svenska böcker - Anna fixar.  
 
- Blomma Tal- och språkpris, blomma podie, gult tema  - Kristina fixar 
 
- Inbjudan fredagsmiddag.  

Representanter från våra nordiska vänner – Sofia mailar namn till Annika som bjuder 
in. SLOF har en biljett, revisor Astrid+suppleant, valberedningen (Susann, Sofie, 
Kerstin), Unn. 
Tidpunkt 19.00 
 

- Foto – Anna och Annelie, tar foto och lägger upp bilder på webbplatsen och FB. 
 
- Skriva och presentera respektive föreläsare – v g se ovan. 
 

Mingel – antal dryckeskuponger, 1 st. 
 

- Jubileumslunchen: varmrätt och dessert. Astrid kommer att förbereda en text med 
historiska nedslag vid lite olika tillfällen under lunchen. Astrid säger något och Henrik 
sjunger något. Sofia presenterar Astrid och Henrik. 
Kristina fixar tekniken. 

 
- Utvärderingar, sammanställning – Annelie och Anna 
- Körschema utifrån ovan bestämda skriver Sofia 

Anna lägger ut på vår egen sida på hemsidan. 
 
 

 
6. Marknadsföring 

Sista minuten-insatserför att få fler deltagare. 
Försöka att använda ambassadörerna i större utsträckning. 
Ann har skrivit ner tankar utifrån stadgarna bl a hur vi ska arbeta i styrelsen. Ann skickar ut 
tankarna skriftligt. 
Eventuellt annonsera i lärartidningen till nästa år. 



 
Annons på FB – Marika fixar det. 
Har Barbro kontakter som Greger kan skicka ut? 
 

 
7. Hemsidan  

Ingen nytt 
 

8. Tal och språk 
Inget nytt 
 

9. Wibelfonden 
Inget nytt 
 

 
10. Övrigt 

Info om upplägg för årsmötet – Anna återkommer. 

Filmning av kongressen i framtiden, någon form av webbinarie diskuteras. Erfarenhet från 

Danmark är att det kostar mer än det smakar. Bordlägges till nästa möte. 

Nordiska systerföreningars tidskrifter – Sofia, Marika och Annelie kan prata med 

representanter för de nordiska föreningarna om att dela artiklar med varandra. 

 
 

11. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir efter kongressen lördagen den 23 november, kl 10-16 i Sundbyberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________  ___________________ 
Sofia Norrman   Annika Söder 
 Ordförande                                                                      Sekreterare   
 

 


