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Verksamhetsberättelse 2018-07-01 - 2019-12-31
Styrelse

Styrelsen hade under perioden 2018-07-01 - 2019-12-31 följande sammansättning:
Ordförande

Sofia Norrman

Vice ordförande

Anna Strömberg

Sekreterare

Annika Söder

Vice sekreterare

Camilla Svedelius

Övrig ledamot

Ann Jacobson

Övrig ledamot

Åsa Holfve

Övrig ledamot

Jennie Lavas Skoglund (tom 2019-08-14, därefter har platsen
va rit va ka nt)

Kassör

Funktionen köps in externt

Övriga funktionärer:
Revisor

Astrid Frylmark

Revisorssuppleant

Gertrud Edquist

Redaktion

Barbro Bruce, Annelie Westlund och Marika Habbe.

Valberedningen

Susanne Loheman, sammankallande
Sophie Bergman
Kerstin Skoog

Verksamhetsperioden

Styrelsen har under verksamhetsperioden haft 10 protokollförda styrelsemöten:
2018-09-07

Grisslehamns havsbad, Grisslehamn

2018-10-12

Extra medlemsmöte, Sheraton Hotell, Stockholm

2018-10-13

Årsmöte, Sheraton Hotell Stockholm

2018-10-13

Konstituerande styrelsemöte, Sheraton Hotell Stockholm

2019-01-26
2019-03-16

Eliegatan, 13, Sundbyberg, Stockholm
Eliegatan, 13, Sundbyberg, Stockholm

2019-05-22

Telefonmöte

2019-08-14

Telefonmöte

2019-09-07

Ursviksvägen 16, Sundbyberg, Stockholm

2019-11-23

Eliegatan 13, Sundbyberg, Stockholm
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Kongresser

Styrelsens främsta uppgift under verksamhetsperioden har varit att planera kongressen samt
att utse lämpliga Tal- och språkpristagare. Under en av kongressdagarna ordnar vi även en
utställning, som består av företag, intresseföreningar samt sedan 2019 utvecklingsprojekt.
Utställningen är en viktig del av kongressen som ger många tillfällen till kontakt mellan
deltagare och utställare.

Eftersom verksamheten har löpt över l Vi er har vi haft två kongresser. Båda kongresserna
hölls på Sheraton Hotell, Stockholm.

Kongressdagarna 12-13 oktober 2018 hade temat Det tysta språket - Språkliga
förutsättningar och förståelse. Kongressen hade 116 deltagare. 13 utställare varav 10 var
företag och 3 var föreningar.

Tal- och språkpriset gick år 2018 till Ida Rosqvist, Leg Logoped och doktorand, för sitt arbete
att samverka med pedagoger ute i verksamheterna. Hon sätter ljuset på det pedagogiskt
relevanta samtidigt som hon med forskarens noggrannhet kritiskt granskar metoder och
arbetssätt.

Kongressdagarna 11-12 oktober 2019 hade temat När det inte bara är språket - NPF,
undervisning och lärande i förskola och skola. Kongressen hade 141 deltagare. 19 utställare
varav 13 var företag, tre föreningarsamt tre utvecklingsprojekt.
Tal- och språkpriset 2019 gick till Irene Johansson som belyst betydelsen av och tagit fram
metoder och pedagogiska tillvägagångssätt för att språket ska kunna spela sin viktiga roll för
alla barns möjlighet till ett gott liv, oavsett funktionsförmåga.
Styrelsen har fortsatt sitt arbete med att ansöka om medel från Allmänna Arvsfonden i syfte
att sprida kunskap om språkstörning och språklig sårbarhet tillsammans med ett filmföretag,
Bianca Film.

Föreningens årsmöte 2018 hölls i samband med kongressdagarna.
Tidskrift och webbplats

Styrelsen har i samarbete med redaktionsgruppen fortsatt att ge ut tidskriften Tal & Språk i
digital form på föreningens hemsida. Styrelsen har även bidragit med referat och synpunkter
på innehåll.

Sedan början av året 2019 är det möjligt att prenumerera på tidskriftens artiklar via mail.
Föreningens webbplats www.sits. nu uppdateras kontinuerligt genom Anna Strömberg.
Föreningens Facebookgrupp har fått fler administratörer från både styrelse och redaktion, l
Facebookgruppen publiceras information om föreningenoch kongressen liksom artiklar som

«•

Svensk Intresseförening
( för
Tal S Språk

publiceras på hemsidan samt aktuell forskning. Inläggen syftar till att sprida kunskap om tal,
språk och kommunikation.

Förändrat räkenskapsår

Vid det extra medlemsmötet i oktober 2018 och Årsmötet 2018 godkändes förslaget att
räkenskapsåretskulle följa kalenderår vilket har förändrat räkenskapsåretsom nu löper från
1/1 till 31/12.

Övriga kurser och kongresser

Anna Strömberg deltog vid Audiologopaedisk Förenings konferens vid Nyborg strand i
Danmark 25-26 mars 2019. Deltagandet har skett på föreningens bekostnad.

Sammanfattningar från kongresserna har kommit medlemmarna till del genom referat i
tidskriften Tal & Språk.

Anna Strömberg sitter med i Wibelfondens styrelse som representant för SITS och har

fortlöpande informerat om fondens verksamhet på SITS styrelsemöte.
Målsättningoch måluppfyllelse
• Målsättningar för verksamhetsperioden var att per den 31/12 2019 ha ett

medlemsantal på 400 personer i föreningen. Medlemsantalet per den 31/12 2019 var
286 st.

• Målsättningar för verksamhetsperioden var att per den 30/6 2019 ha ett
medlemsantal i Facebookgruppen som överstiger 600 personer vilket vi hade. Målet
var även att per den 31/12 2019 ha 700 medlemmar pé FB vilket vi också nådde.
Medlemsantalet var närmare 800 vid årsskiftet.

• Kongressinbjudan skickades ut tidigt på våren omkring den 31 mars.
• Oka intäkterna i annonser vilket vi gjorde.

Investeringar

Inga särskilda investeringar var planerade.

Stockholm 2019-03-07
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Sofia Norrman

Anna Strömberg

Annika Söder

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

^
Camilla Svedelius

Åsa Holfve

Affn Jacobsson

Vice sekreterare

Övrig ledamot

Övrig ledamot

