
 
  

SITS styrelsemöte 2021-04-14 

 

Via Zoom 

Närvarande från styrelsen: Annelie Westlund, Camilla Svedelius, Åsa Holfve, Barbro Bruce,  

Ann Jacobson, Marika Habbe, Anna Strömberg, Annika Söder 

 

1. Ordförande öppnar mötet  
Genomgång av dagordning. 
 

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

3. Styrelsen 
• Styrelseroller – Anna är nu kassör och har fått alla papper från Mittkompetens. Det 
finns ett antal pärmar kvar med gammal ekonomisk dokumentation. Då det är ett antal blir 
det för kostsamt att skicka via post. Kanske kan vi ordna transport via någon person? 
 

4. Ekonomi.  
• Aktuell status  
 Sparkonto: 184 494 kr 
 Plusgirokonto: 53 390, 60 kr 

Utgifter: Bosse bokhållare – 13 438 kr, Mittkompetens 13 438 kr 
• Överflyttning av ekonomisk dokumentation/arkiv, v g se punkt 4. 
• Budgetredovisning 2020 
 Anna tittar över detta. 
• Revisor 2021 

Sofia har tackat ja till att vara revisor för 2021 
 

5. Medlemsfrågor 
Aktuellt medlemsantal  - 218 st 
 

6. Webbseminarie 
Planering och marknadsföring 
Vi kommer att fortsätta med webbinarier även under hösten.  
Anmälda deltagare inför nästa webbinarie 16/4 är hittills 36 st.  

 
7. Marknadsföring 

Inget nytt 
 

8. Hemsidan och Facebook 
Följarstatus 
1337 medlemmar i gruppen. Annika har tagit bort sig som administratör.  
Beslut att lägga till alla i styrelsen i administratörer. 
 
Annonsering 
Inget nytt. 
 

 



 
9. Tal och språk 

Artiklar 
Bra artiklar. Marika jobbar på att skaffa nya skribenter. 
Förslag att låsa merparten av artiklarna för föreningsmedlemmar som då får inloggning för 
att kunna läsa artiklarna. 
Beslut att vi genomför detta under hösten 2021. Information om detta går ut senast den 30 
juni. 
 

10. Wibelfonden 
Nästa möte är den 17/5. Då träder Anna ur och introducerar Ann Jacobson som efterträdare. 

 
11. Övrigt 

 

• Kongress 2021 
- Genomgång av offerter. Digitalstudion är det företaget som förefaller ge bästa 

förutsättningar. 
- Arbetsgrupp: Ann, Annelie, Camilla. 
- Arvodering föreläsare – 4000:- för en timmes föreläsning 
- Deltagaravgift – 1500:- för icke-medlemmar, 1000:- för medlemmar 
- Tal- och språkpriset – vi beslutar att ge Anna Eva Hallin priset 2021. Marika 

sammanställer en motivering 
- Marknadsföring 
- Kontakt med föreläsare 
 
• Årsmötet 19 maj 
- Förfråga angående ordförandeskap – Annelie ber Unn Görman 
- Kallelse och dagordning – l4 dagar innan kallelse på hemsidan och via mail till 

medlemmar. 
- Budgetredovisningen för 2020 – Anna fixar    
- Verksamhetsberättelse 2020 – godkänns 
- Verksamhetsplan 2021 – Annelie skickar till Annika 
- Valberedning – har tackat ja till att till nästa år 
Annika samlar ihop dokumentationen inför årsmötet och skickar till revisor Sofie Norrman 
och till Anna och läggs ut på hemsidan. 
 
• Mejla protokoll till valberedningen 
 Beslut att valberedningen fortsättningsvis kommer att få ta del av mötesprotokollen. 
 
• Samarbete med Biancafilm – Annelie varit i kontakt med Markus och han är 

fortfarande intresserad av ett samarbete med föreningen. 
 Detta får följas upp under kommande verksamhetsår. 
 

12. Nästa styrelsemöte 
Årsmöte 21-05-19, 17.00 via Zoom 
Arbetsmöte i 2 juni, 17-18.30 
 
 

Annelie Westlund    Annika Söder 
Ordförande    sekreterare 



 
 

 


