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Verksamhetsberättelse 2020 

 

Styrelse 

Styrelsen har under verksamhetsperioden 20-01-01 till 20-05-07 haft följande sammansättning:  

 

Ordförande  Sofia Norrman 

Vice ordförande Anna Strömberg 

Sekreterare  Annika Söder 

Vice sekreterare Camilla Svedelius 

Övrig ledamot  Åsa Holfve 

Övrig ledamot  Ann Jacobson 

Övrig ledamot  vakant 

Kassör  Funktionen har köpts in externt 

 

Övriga funktionärer: 

Revisor  Astrid Frylmark 

Revisorssuppleant Gertrud Edquist 

Redaktion  Barbro Bruce, Annelie Westlund och Marika Habbe. 

 

Valberedningen Susanne Loheman, sammankallande 

 Kerstin Skoog 

 

Under verksamhetsperioden 20-05-07 till 20-12-31 har styrelsen haft följande sammansättning: 

 

Ordförande  Annelie Westlund 

Vice ordförande  Anna Strömberg 

Sekreterare  Annika Söder 

Vice sekreterare  Camilla Svedelius 

Övrig ledamot  Åsa Holfve 

Övrig ledamot  Ann Jacobsson 

Övrig ledamot  Karin Kahn fram till 20-10-07, platsen har varit vakant därefter 

Kassör  Funktionen köptes in extern fram till  

 

Övriga funktionärer: 

Revisor  Sofia Norrman 

Revisorssuppleant  Astrid Frylmark 

 

Redaktion Marika Habbe 

Webbinarieansvarig  Barbro Bruce 
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Valberedningen Kristina Öman, sammankallande 

Julia Labba fr o m 20-11-25 

 

 

 

Verksamhetsåret 

Styrelsen har under verksamhetsperioden haft 9 protokollförda möten: 

20-01-25  Styrelsemöte   Eliegatan 13, Sundbyberg 

20-03-06  Styrelsemöte   Eliegatan 13, Sundbyberg 

20-04-22  Styrelsemöte   digitalt möte 

20-05-07  Årsmöte   digitalt möte 

20-05-07  Konstituerande styrelsemöte digitalt möte 

20-05-25  Styrelsemöte   digitalt möte 

20-08-18  Styrelsemöte   digitalt möte 

20-10-07  Styrelsemöte   digitalt möte 

20-11-25  Styrelsemöte   digitalt möte 

 

Eftersom räkenskapsåret följer kalenderåret hölls årsmötet på våren 2020. 

 

Årsmötet hölls digitalt vilket hade beslutats redan 2019 för att ge så många  

medlemmar som möjligt förutsättningar att delta på årsmötet på grund av att det inte genomfördes  

i samband med kongressen som var brukligt när föreningen hade brutet verksamhetsår.  

På grund av rådande pandemi visade det sig också vara lämpligast. 

 

Styrelsen beslöt 20-05-25 att skjuta fram kongressen till 2021 på grund av rådande pandemi och för 

att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Istället erbjöds samtliga föreningsmedlemmar att delta i ett webbinarium 20-11-20 med utgång från 

ett panelsamtal om praktiskt språkutvecklande arbete på ett yrkesgymnasium i Skåne. Denna form av 

fortbildning planerades att fortsätta under 2021. 

 

Styrelsen främsta uppgift var att i början av året planera för kommande kongress 2020. På grund av  

rådande pandemi beslöt styrelsen att flytta fram kongressen till 2021. Istället påbörjades  

arbetet med webbinarier som genomfördes under våren 2021 samt för kongressen 2021.  

Det tänkta temat ”Digitalisering och språkutveckling” flyttas med kongressen.  

Samtliga föreläsare som skulle tala på kongressen 2020 är vidtalade och har bekräftat att 

de kan närvara på kongressen 2021. 

 

Styrelsen beslöt att inte dela ut något tal- och språkpris för 2020. Nästa gång det delas ut är under 

kongressen 2021. 
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Styrelsen beslöt att avbryta arbetet med Bianca film på grund av att det blev för mycket arbete för en  

ideell förening. Styrelsen ansåg inte heller att det projektet, så som det utvecklades, inte riktigt låg i  

linje med föreningens uppdrag.  

 

Styrelsen har också arbetat med förbättrad marknadsföring genom att bland annat rekrytera fler 

ambassadörer. Ambassadörerna har som uppgift att sprida information om föreningen i sina lokala 

nätverk. Föreningen hade 6 aktiva ambassadörer vid årsslutet. 

Styrelsen har även haft fortsatt kontakt med flertalet intressanta utvecklingsprojekt, ett arbete som 

påbörjades i samband med kongress 2019. 

 

Kurser och kongresser 

På grund av rådande pandemi har det inte genomförts några kurser eller kongresser 2020. 

 

Övrig verksamhet 

Anna Strömberg har suttit med i Wibelfondens styrelse som representant från SITS. 

 

Målsättning och måluppfyllelse 

 att per den 31/12 2020 ha ett medlemsantal på 400 personer. Medlemsantalet vid årets slut 

var 195. 

 öka intäkter från annonser genom att utse en styrelseledamot till ansvarig. Annonsintäkterna 

på hemsidan har ökat under verksamhetsåret. Åsa Holfve och Camilla Svedelius har haft 

extra ansvar. 

 öka antalet medlemmar i Facebook-gruppen till 850 per den 31/12 2020.  

 Facebookgruppen hade ca 900 följare vid årets slut. 

 

Följande två mål kunde inte uppnås då kongressen 2020 skjuts fram till 2021: 

• inbjudan till kongressen 2020 ska komma ut senast före april månads utgång 2020. 

• att förbättra marknadsföring för kongressen genom att vid årets början göra en tydlig 

plan och utse en styrelseledamot till ansvarig. 

 

Investeringar 

Extern hårddisk har köpts in för att säkra lagringen av uppgifter. 

 

 

Stockholm 21-03-22 

 

Ordförande Annelie Westlund, vice ordförande Anna Strömberg, sekreterare Annika Söder, 

övriga ledamöter Camilla Svedelius, Åsa Holfve, Ann Jacobsson 

 


