
 
SITS styrelsemöte 2020-08-18 

 

Möte via zoom 

Närvarande från styrelsen: Annelie Westlund, Anna Strömberg, Åsa Holfve, Camilla Svedelius.  

Annika Söder, Ann Jacobsson, Karin Kahn. 

Från redaktionen: Marika Habbe och Barbro Bruce. 

 

1. Ordförande öppnar mötet  
Välkomna! 
Genomgång av dagordning. 
 

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

3. Styrelsen 
Valberedning 
Både styrelse och redaktion uppmanas att försöka värva en person till för 
valberedningsuppdraget. 
Följs upp på nästa styrelsemöte 
 

4. Ekonomi 
Information från MittKompetens om aktuell status. 
Saldo pluskonto: 11 500:- 
Saldo spar: 184 494:- 
Ordförande ska kalla till möte med Mittkompetens och Sofia Norrman, som är revisor, för att 
få information och överblick av ekonomin. 
Uppföljning av ekonomisk situation på nästa styrelsemöte. 

  
5. Medlemsfrågor 

Har ingen information gällande medlemsantal till dagens möte. 
 

 
6. Kongressen 2020 

• Föreläsarna till kongressen 2021 
Alla föreläsare har tackat ja till nästa kongress. Oklart vad gäller föreläsarna från SPSM 
som inte återkommit ännu. Annelie kontaktar Lina. 
 

• Kontrakt med Sheraton 
Nytt kontrakt vad gäller förmiddags- och eftermiddagskaffe med tilltugg utifrån 
önskemål från deltagarna att vi hade bättre tilltugg till kaffet. 

 
• Webbinarium 

Förslag att genomföra ett webbinarium någon gång i mitten av november. Datum 
återkommer vi till beroende på när tilltänkte föreläsare kan. 
 
Förslag att vi har lite kortare pass på 15-20 minuter med fler föreläsare. 
 
Förslag på innehåll: 
Föreläsning om digitalt lärande - Patricia Diaz 



 
Barbro Bruce prata om sin senaste bok. 
 
Diskussion vad gäller pris. 
Vad ska deltagarna betala? Öppet både för medlemmar och icke-medlemmar men 
skillnad i pris? 
Följs upp vid nästa möte. 

 
• Tal- och språkprisvinnare 

Anna Eva Hallin har tilldelats årets pris. Beslut att vi delar ut det till henne på nästa 
kongress. 
 

• Utställare 
 Kristina från Mittkompetens skulle återkoppla till Camilla. 
 
• Utvecklingsprojekt 

Ann uppmanar oss att hålla ögon och öron öppna för intressanta projekt.  
Kontakta Ann om vi får information om något. 

 
 

7. Marknadsföring 
Förslag för förbättrad marknadsföring. 
Erbjuda medlemskap för skolor? 
Erbjuda ambassadörerna att intervjua någon? 
Beslut att Annika intervjuar ambassadörerna som ett första steg. Ska sedan läggas ut som 
små ”blänkare” på hemsida och FB-sida. 
 

8. Hemsidan 
Presentation av oss själva på hemsidan tillsammans med våra foton. 
Förslag att Anna skapar en ”mall” och skickar till oss. 
Presentationerna skickas till Anna som i sin tur lägger ut dem på vår sida. 
  

9. Tal och språk 
Marika informerar att artikelförfattare har anmält sig så nästan hela hösten är fylld. 
 

10. Wibelfonden 
Inget nytt. 
 

11. Övrigt 
Arbetsmöte 200917, 17-18.30, för att planera webbinarium. 
 

12. Nästa styrelsemöte 
Via zoom 20-10-07, 17-18.30 

 
 
 
 

Annelie Westlund   Annika Söder 
Ordförande   sekreterare 
 

 


