
 
 

 

SITS årsmöte 2020-05-07 

 

 

Plats: digitalt möte via Zoom 

Närvarande: var god se bifogad närvaroförteckning 

 

 

 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt upprättande av 

närvarolista. 

Årsmötet väljer Unn Görman årsmötets ordförande och Annika Söder till 

sekreterare. 

 

 

2. Val av två justerare och tillika rösträknare 

Årsmötet väljer Agneta Bengtsson och Antonia Agerwall. 

 

 

3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 

Årsmötet anser att mötet är stadgeenligt utlyst. 

 

 

4. Fastställande av dagordning 

Årsmötet godkänner dagordningen. 

 

 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Eftersom verksamhetsberättelsen har legat ute på vår hemsida under en tid 

föreslås att den inte behöver läsas upp. 

Verksamhetsberättelsen godkänns av årsmötet. 

 

 

6. Revisionsberättelse 

Astrid Frylmark läser upp revisionsberättelsen, v g se bifogat dokument.  

 

 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutar ansvarsfrihet för styrelsen. 



 
 

8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget. 

Styrelsens ordförande, Sofia Norrman, redogör för budget och 

verksamhetsplan för 2020. 

Ledamot och vice ordförande, Anna Strömberg, redogör för vår roll i 

Wibelfonden och fondens syfte. 

Årsmötet godkänner verksamhetsplan med tillhörande budget, v g se 

bifogade dokument. 

 

 

9. Fastställande av medlemsavgift 

Årsmötet fastslår att medlemsavgiften ska vara oförändrad med 350:- för 

2020. 

 

 

10. Val av ordförande för styrelsen 

Valberedningen föreslår val av Annelie Westlund att leda styrelsearbetet 

kommande verksamhetsår 2020. 

Årsmötet godkänner förslaget. 

 

11. Val av styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår nyval av Karin Kahn samt omval av Åsa Holfve och 

Anna Strömberg att väljas på två år. 

Årsmötet godkänner förslagen. 

 

 

12. Val av revisorer jämte suppleanter 

Valberedningen föreslår Sofia Norrman som ordinarie revisor och Astrid 

Frylmark som revisorssuppleant under kommande verksamhetsperiod. 

Årsmötet godkänner förslagen. 

 

 

13. Val av valberedning 

Styrelsen föreslår att årsmötet väljer Kristina Öhman. 

Då ingen annan har anmält sitt intresse för att vara med i valberedningen 

får den nya styrelsen i uppdrag att rekrytera minst en person till 

valberedningsuppdraget. 

Årsmötet godkänner styrelsens förslag. 

 

 



 
14. Val av redaktörer för tidskriften Tal & Språk 

Valberedningen föreslår Barbro Bruce och Marika Habbe.  

Årsmötet godkänner valberedningens förslag. 

 

15. Behandling av propositioner och i rätt tid inkomna motioner. 

Det finns inga propositioner eller motioner. 

 

16. Då inga övriga frågor anmälts förklaras mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

__________________________  _________________________ 

Unn Görman   Annika Söder 

mötesordförande   sekreterare 

 

 

 

 

 

_________________________  __________________________ 

Agneta Bengtsson   Antonia Agerwall 

justerare   justerare 


