
/
(c Svensk Intresseförening

för Tal & Språk

SITS styrelsemöte 2021-02-17

Möte via Zoom

Närvarande från styrelse och redaktion: Annelie Westlund, Anna Strömberg, Åsa Holfve,
Camilla Svedelius, Ann Jacobson, Marika Habbe och Barbro Bruce.

l. Ordförande öppnar mötet: genomgång av dagordning.

2. Föregående protokoll: godkänns och läggs till handlingarna.

3. Styrelsen: Gällande kassörsuppdraget planeras ett möte in tillsammans med MittKompetens
AB,'i~syfte att även Anna Strömberg 681021 - 0226 blir firmatecknare. Annetie Westlund och
Anna Strömberg deltar i det mötet.

4. Ekonomi:

o Plusgirokonto: 45 338 kronor

o Sparkonto: 184 494 kronor

5. Medlemsfrågor: föreningen har 104 medlemmar.

6. Marknadsföring: Barbro har lagt ut information gällande SITS webbinarier i den Facebook-
grupp som främst riktar sig till speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling.
Gruppen har cirka 500 medlemmar.

Var- och på vilka sätt bör vi annonsera och informera om medlemskap i SITS? l nuläget sker det
enbart via annonseringen förvara webbinarier. Beslut: Frågan tas med till nästkommande
styrelsemöte.

7. Annonsering på SITS hemsida: Cecilia Nakeva Von Mentzer (Örebro universitet) har ställt en
fråga'om anno nsering. Det finns inga hinder för att universitetet kan annonsera på hemsidan.

Marika har fortsatt kontakt med Cecilia i frågan.

o För närvarande har vi tre annonsörer på hemsidan.

8. Webbinarier och Facebook: Marika och Anna har lagt ut citat på Facebook - vilka utgör ett
axpfockfrån utvärderingen som gjordes efter det senaste webbinariet Genomgående har vi
fått positiv respons på webbinarierna och senast deltog 55 personer. Några harfråeatifall^lTS
webbmarier spelas in, vilket inte görs i nuläget. Frågan kan dock bli aktuell att ta ställning till i
framtiden, vid kommande digitala evenemang anordnade av SITS.

o Datum för nästa webbinarium: 12 mars.

o Vi har 1166 följare på Facebook.
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9. Tal & Språk: Marika har skrivit ett kalendarium för 2021, över inplanerade artiklar. Hon
efterlyser fler tips på skribenter.

Ska vissa artiklar vara låsta och andra öppna? SITS medlemmar får tillgång till samtliga artiklar.
Annaoch~Marika undersöker hur det tekniskt skulle gå till med en sådan lösning. Frågan tas upp
igen, vid nästa styrelsemöte.

10. Wibelfonden: Anna önskar överlåta uppdraget i Wibelfonden till någon annan j styrelsen. Ann
ställer sig positiv, och deltar tillsammans med Anna vid nästa möte med Wibetfonden.

11. Övrigt:

o Kongress 2021: Annelie har fått några frågor från MittKompetens AB, som galler
fortsatt planering inför kongressen. Beslut tas att årets kongress blir digital. Annelie
och Marika kontaktar Patricia Diaz, angående tips och råd inför en digital kongress.
Beslut tas att nästa styrelsemöte blir ett arbetsmöte, där fokus läggs på planering
inför kongressen 2021.

o ALF erbjuder digitala föreläsningar. Annelie kontaktar ordförande för ALF och frågar om
SITS styrelse och redaktion kan delta i de digitala föreläsningarna utan kostnad.

o Verksamhetsplan 2021: Annelie färdigställer planen, som sedan biläggs årets
årsmötesprotokoll.

12. Datum och tid för arbetsmöte: 17 mars 2021, klockan 17. 00-18. 30, via Zoom.

13. Datum för nästa styrelsemöte: 14 april 2021, klockan 17. 00-18. 30, via Zoom.
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Annelie Westlund
Ordförande

Camilla Svedelius

Vice sekreterare


