
 
SITS styrelsemöte 2019-11-23 

 

Plats: Sundbyberg, Stockholm. 

Närvarande från styrelsen: Sofia Norrman, Anna Strömberg, Åsa Holfve, Ann Jacobson.  

Annika Söder via Skype.  

Från redaktionen: Barbro Bruce, Annelie Westerlund 

Frånvarande: Camilla Svedelius, Marika Habbe. 

 

1. Ordförande öppnar mötet  
 

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

3. Ekonomi.  
Information från MittKompetens om aktuell status 
På grund av att hela budgetåret inte har gått, är det svårt att göra någon sammanställning. 
Sammanställningen kan redovisas vid nästa styrelsemöte. Aktuella tillgångar på pg är 37 
972:- och på sparkontot 261 446:- 
 
Avstämning mot innevarande verksamhetsplan och budget 
245 000:- för medlemsavgifter för två år, två kongresser inräknade i budgetåret på 1,5 år. 
Inget har avvikit från verksamhetsplanen. 

 
4. Medlemsfrågor 

Information om aktuellt medlemsantal: 286 
FB: 771 medlemmar 
 
Inför medlemsbrev  
Sofia informerar om innehållet. 
Särskild information till medlemmarna att vi vill ha mailadress (för att informera om 
kongressen), yrke och åldersspann.  

 
5. Föreningens inriktning  

Mail från Ann och tankar från Barbro 
Diskussion om föreningens inriktning utifrån vad som står i stadgarna. 
Grundpelarna i föreningens syfte och innehåll. 
När det gäller informationen på hemsidan om vilka vi riktar oss mot ska vi ändra texten något 
för att det ska bli tydligare. Arbetsgrupp: Annelie och Ann. 
 
Föreningar och myndigheter som vi ska samarbeta med 
Vi behöver styra upp kontakten med dessa. Bygga upp nätverk med kontaktpersoner i olika 
föreningar och myndigheter. Syftet är att sprida information om vår verksamhet. Till nästa 
gång får styrelsemedlemmarna lista möjliga samverkanspartners. 
 
Projekt Allmänna arvsfonden, ansökan. 
Bordlägges till nästa möte. 
 
 



 
Fråga från Irene Johansson om föreningens närvaro vid ett seminarium i januari 2020 
gällande barnkonventionen. Oklart vilken roll vi ska ha.  
Beslut: Styrelsen beslutar att inte delta med motiveringen att seminariet inte vänder sig till 
vår målgrupp. 

 
6. Kongressen 2020 

Tema 
Diskussion att vi vill fokusera på digitaliseringen och hur viktigt det är att inte glömma bort 
att språket måste hänga med. Förslag, inklusive de som ska kontakta. 
 
Fredag 
1) Trio på 1 h: Anna Ekström, utbildningsminister/skolminister 
                   SKL: digitaliseringen av nationella prov - påverkan på vår grupp 
                   Skolverket: Läsa/skriva/räkna - påverkan på vår grupp 
Ann Jacobsson kontaktar 
 
2) Ann Christina Kjeldsen, Åbo Akademi - koppling till fonologisk utveckling/literacy 
Camilla Svedelius kontaktar 
 
3) Sissela Nutley, hjärnforskare, "Hjärnan och skärmen", "Distraherad - Hjärnan, skärmen och 
kraften bakom" 
Åsa Holfve kontaktar 
 
4) Sara Willermark, "Digital didaktisk design" 
Ann Jacobsson kontaktar 
 
Lördag 
1) Gina Conti Ramsden, PhD, FBPsS, FRCSLT, FAcSS, (m fl?) England - språkstörning och hur 
det påverkar upp i åren. 
Anna Strömberg kontaktar 
 
2) Susanne Kjällander, SU:  lärande i den digitaliserade skolan/förskolan. 
Sofia Norrman kontaktar 
 
3) Jim Gustafsson, logoped på Bamse språkförskola, Sthlm. Motvikt mot digitaliseringen - hur 
man arbetar med högläsning 
Annelie Westlund kontaktar 
 
4) Anders Hansen - och om han är för dyr/inte kan: Therese Bellander, SU, Gamification och 
språkbruk. 
Annika Söder kontaktar. 
 

 
Erbjuda kongressen via Web – mot kostnad? 
Bordlägges till nästa styrelsemöte 
 
Utvärdering via länk?  
Bordlägges till nästa styrelsemöte 
 

 



 
7. Marknadsföring 

Lägg in marknadsföring i årshjulet. 
Bordläggs till nästa möte. 
 

8. Tal och språk 
Artiklar fortsätter att strömma in. 
 

9. Wibelfonden 
Inget nytt  
 

10. Övrigt 
Mötesdatum 2020  
Var god se § 11 
 
Årsmöte våren 2020: Bordlägges till nästa möte 
- Dokumentation 
- Teknisk lösning 
- Annan aktivitet för att locka deltagare 
- Utlottning av guldbiljett 
 
Inköp extern hårddisk för förvaring av foto och föreningens dokument  
Inköp godkänns av styrelsen. Anna köper 
 
Avtackning av Jennie 
Sofia fixar present 
 
Vem vill åka till ALF och NLL nästa år?  
Vi får fundera och anmäla till Sofia 
 
Inför årsmötet har vi två platser i styrelsen som behöver ersättas. Dessutom har 
valberedningen flaggat för att de vill lämna sina platser till förfogande.  
Beslut att tillfråga Jennie till plats i valberedningen. 
För övrigt behöver vi i styrelse och redaktion hjälpa valberedningen med förslag på personer 
att tillfråga. 
 

11. Planerade styrelsemöten 2020 
25 januari, 10-16 
7 mars, 10-16 
Telefonmöte 22 april, kl 18 
Årsmöte 7 maj, 16.30-17.30 
5 september, 13-17, middag efter det 
Kongress 9-11 oktober 
Samtliga styrelsemöten, förutom telefonmötet är i Sundbyberg. 
 
 

 
Sofia Norrman   Annika Söder 
Ordförande/sekreterare  sekreterare 
 

 


