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SITS styrelsemöte 2021-09-15 

 

Möte via Zoom 

 

Närvarande: Annelie Westlund, Anna Strömberg, Åsa Holfve, Camilla Svedelius, Ann Jacobson, 

Marika Habbe och Barbro Bruce. 

 

1. Ordförande öppnar mötet  
Genomgång av dagordning.  

 
2. Genomgång av föregående protokoll  

Godkänns och läggs till handlingarna. 
 

3. Styrelseroller 
Inget nytt. 
 
4. Ekonomi  

I nuläget har vi 108 858 kr på plusgirokontot. Sparkonto: 184 494 kr. (Dock kommer det snart in cirka 
33 000 kr som är fakturerat.) 
  

5. Medlemsfrågor 
För närvarande har vi 281 medlemmar. Anna har noterat att fler blir medlemmar när SITS annonserar 
om något, samt nu vid anmälan till kongressen. 
 

6. Kongressen: planering och marknadsföring 
45 stycken personer är anmälda idag. (Varav 42 betalande - de tre pedagogerna från 
Söderslättsgymnasiet betalar ej.) 
 
Sammanfattningsvis: Ann har uppdaterat körschemat. Digitalstudion arbetar vidare med grafisk profil 
och logga. Förtäring är beställt till föreläsare och de tre styrelsemedlemmarna från SITS. 
 
Lunch: utställning via bildspel. Bilderna behöver vara inskickade till Digitalstudion den 27/9. Bilderna 
ska vara SITS tillhanda senast den 24/9.  
 
Utställare/annonsörer under kongressen: OrdAf, Hegas, Funka Mera och Hogrefe har hittills anmält 
sig. 
 
Ska vi ha en symbolisk tårta/bakelse, eftersom kongressen sammanfaller med DLD-dagen? Eller hur 
uppmärksammar vi dagen? Ann, Marika och Annelie funderar och tar beslut innan kongressen. 
 
Var finns beach-flaggan? Anna har den. Hon lämnar den till Annelie eller Marika vid lämpligt tillfälle. 
 
Natur och Kultur skänker böcker till föreläsarna, som Marika hämtar ut.  
 
Det vore bra om det inte syns vilka/hur många som deltar i kongressen. Går det att lösa? Ann kollar 
med Digitalstudion. 
 
Ambassadörerna, hur kan vi handplocka dem? Något att arbeta på framöver.  
 


 L

AW
, C

S 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



 
Anna gör ett utskick till de 281 medlemmarna och påminner om kongressen. 
 
Utställare/annonsörer under kongressen: OrdAf, Hegas, Funka Mera och Hogrefe har hittills anmält 
sig. 
 
Den 11 oktober ska ppt-presentationerna från föreläsarna in till Digitalstudion. Camilla har påmint 
föreläsarna om att SITS behöver få in presentationerna senast den 8 oktober. Dessa skickas då till 
Ann via mejl. 
 
Tal- och Språkpriset: Annelie och Marika tittar på motiveringen och ser om den eventuellt behöver 
kortas ner. 
 
Föreläsare och övernattning: Ann-Christina, Erica, Johanna och Sara behöver övernattning.  
 
Reservföreläsare: Marika och Annelie frågar Mia W från SPSM. (Hon brukar föreläsa om bildstöd.)  
 
Utvärdering: mejlas till deltagarna. Annelie tittar på den senaste utvärderingen och utformar en ny, 
anpassad för den digitala kongressen. 
 

7. Webbinarierna 
Johanna Syrén kommer att delta i ett webbinarium i SITS regi den 23/9, med fokus selektiv mutism. 
Till detta webbinarium är 42 anmälda. 
 
Susanne Kjällander kommer att tillfrågas om att medverka i ett webbinarium under hösten, frågan 
ställs i samband med kongressen. Barbro Bruce kommer att vara moderator vid det seminariet. 
Datum ej bestämt ännu. 
 
Kan fler föreläsare vid kongressen (15/10) tillfrågas om att delta vid webbinarier (andra föreläsare än 
Susanne)? Barbro skriver ett förslag på hur vi kan formulera frågan till föreläsarna och skickar 
förslaget till Marika.  
 
Barbro Bruce föreslår olika alternativ till teman för webbinarier under vårterminen. Eventuellt blir 
det ett förskoletema. Fokus: kopplingen mellan verksamheterna och forskningen, precis som vid de 
tidigare webbinarierna. 
 
Följarstatus på Facebook är i dagsläget 1 590 stycken. Hur gör vi så att det blir SITS som svarar 
och/eller gör inlägg på Facebook? Vi kollar om Annika Söder vet hur man gör? Alternativt tittar Anna 
på det. 

  
8. Tal och Språk 

Marika har fyllt kalendariet med inplanerade artiklar. Artiklarna är numera låsta för icke medlemmar, 
och vi har inte fått så många reaktioner på det. Just nu har alla medlemmar samma kod, frågan är hur 
det kommer att fungera framöver? Ska koden ändras med jämna mellanrum? Vi gör en utvärdering 
om ett tag. 
 
Föreläsarna har tillfrågats om att skriva referat från sina föreläsningar. Samtliga har tackat ja till 
erbjudandet att skriva, men några vill avvakta till några månader efter kongressdatumet. 
 
Barbro tar upp frågan om DLD/dyslexi – en debattfråga att ta upp i Tal och Språk framöver? Kanske 
ska vi ha en återkommande ”debattfråga” i Tal och Språk. Kan detta vara något vi samlas kring och 
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diskuterar till våren? Vi beslutar att ha ett utvecklingsmöte innan årsmötet. Den 20 oktober (vid 
styrelsemötet) beslutar vi datum för årsmöte och utvecklingsmöte. 
 
I stället för en Ledare i Tal och Språk, kan vi ha Ordförande har ordet eller liknande. Alternativt att 
medlemmar/läsare kan göra insändare eller liknande? Vi beslutar idag att rubriken blir Ordförande 
har ordet i stället för Ledare. Anna ordnar detta. 
 

9. Wibelfonden 
Den 15 november är nästa möte inplanerat, Ann representerar SITS vid det mötet. 
 

10. Övrigt 
Den 15/10 är det inplanerat en fysisk träff, med middag för styrelsen. Sofia och Annika ska avtackas 
då. Annelie tittar i stadgarna vad som gäller. SITS står för de resor som krävs.   
 
Hotell för föreläsarna: Annelie har mejlat Sheraton men har inte fått svar. Vilket hotell ska vi boka för 
föreläsarna? Annelie kollar upp boendemöjligheter och priser på andra hotell.  
 
Valberedningen: kan ytterligare en person tillsättas? Vi undersöker om ytterligare en person kan 
väljas in. Frågan bordläggs och tas upp igen, den 20 oktober.  
 
Åsa Holfve fortsätter i styrelsen ytterligare två år, så valberedningen har inget uppdrag inför 
årsmötet.  
 
En eventuell utställare har ställt frågan om utställarnas bilder även kan synas i de kortare pauserna 
under kongressen? Svaret är att detta tyvärr inte är möjligt, eftersom pauserna är så korta och nästa 
föreläsare ska påannonseras. 
 

11. Nästkommande styrelsemöten 
20 oktober, klockan 17.00, digitalt via Zoom. 
 
17 november, klockan 17.00, digitalt via Zoom. 
 
 
 
 

Annelie Westlund   Camilla Svedelius 
Ordförande   Sekreterare 
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SITS styrelsemöte 2021-09-15 


 


Möte via Zoom 


 


Närvarande: Annelie Westlund, Anna Strömberg, Åsa Holfve, Camilla Svedelius, Ann Jacobson, 


Marika Habbe och Barbro Bruce. 


 


1. Ordförande öppnar mötet  
Genomgång av dagordning.  


 
2. Genomgång av föregående protokoll  


Godkänns och läggs till handlingarna. 
 


3. Styrelseroller 
Inget nytt. 
 
4. Ekonomi  


I nuläget har vi 108 858 kr på plusgirokontot. Sparkonto: 184 494 kr. (Dock kommer det snart in cirka 
33 000 kr som är fakturerat.) 
  


5. Medlemsfrågor 
För närvarande har vi 281 medlemmar. Anna har noterat att fler blir medlemmar när SITS annonserar 
om något, samt nu vid anmälan till kongressen. 
 


6. Kongressen: planering och marknadsföring 
45 stycken personer är anmälda idag. (Varav 42 betalande - de tre pedagogerna från 
Söderslättsgymnasiet betalar ej.) 
 
Sammanfattningsvis: Ann har uppdaterat körschemat. Digitalstudion arbetar vidare med grafisk profil 
och logga. Förtäring är beställt till föreläsare och de tre styrelsemedlemmarna från SITS. 
 
Lunch: utställning via bildspel. Bilderna behöver vara inskickade till Digitalstudion den 27/9. Bilderna 
ska vara SITS tillhanda senast den 24/9.  
 
Utställare/annonsörer under kongressen: OrdAf, Hegas, Funka Mera och Hogrefe har hittills anmält 
sig. 
 
Ska vi ha en symbolisk tårta/bakelse, eftersom kongressen sammanfaller med DLD-dagen? Eller hur 
uppmärksammar vi dagen? Ann, Marika och Annelie funderar och tar beslut innan kongressen. 
 
Var finns beach-flaggan? Anna har den. Hon lämnar den till Annelie eller Marika vid lämpligt tillfälle. 
 
Natur och Kultur skänker böcker till föreläsarna, som Marika hämtar ut.  
 
Det vore bra om det inte syns vilka/hur många som deltar i kongressen. Går det att lösa? Ann kollar 
med Digitalstudion. 
 
Ambassadörerna, hur kan vi handplocka dem? Något att arbeta på framöver.  
 







 
Anna gör ett utskick till de 281 medlemmarna och påminner om kongressen. 
 
Utställare/annonsörer under kongressen: OrdAf, Hegas, Funka Mera och Hogrefe har hittills anmält 
sig. 
 
Den 11 oktober ska ppt-presentationerna från föreläsarna in till Digitalstudion. Camilla har påmint 
föreläsarna om att SITS behöver få in presentationerna senast den 8 oktober. Dessa skickas då till 
Ann via mejl. 
 
Tal- och Språkpriset: Annelie och Marika tittar på motiveringen och ser om den eventuellt behöver 
kortas ner. 
 
Föreläsare och övernattning: Ann-Christina, Erica, Johanna och Sara behöver övernattning.  
 
Reservföreläsare: Marika och Annelie frågar Mia W från SPSM. (Hon brukar föreläsa om bildstöd.)  
 
Utvärdering: mejlas till deltagarna. Annelie tittar på den senaste utvärderingen och utformar en ny, 
anpassad för den digitala kongressen. 
 


7. Webbinarierna 
Johanna Syrén kommer att delta i ett webbinarium i SITS regi den 23/9, med fokus selektiv mutism. 
Till detta webbinarium är 42 anmälda. 
 
Susanne Kjällander kommer att tillfrågas om att medverka i ett webbinarium under hösten, frågan 
ställs i samband med kongressen. Barbro Bruce kommer att vara moderator vid det seminariet. 
Datum ej bestämt ännu. 
 
Kan fler föreläsare vid kongressen (15/10) tillfrågas om att delta vid webbinarier (andra föreläsare än 
Susanne)? Barbro skriver ett förslag på hur vi kan formulera frågan till föreläsarna och skickar 
förslaget till Marika.  
 
Barbro Bruce föreslår olika alternativ till teman för webbinarier under vårterminen. Eventuellt blir 
det ett förskoletema. Fokus: kopplingen mellan verksamheterna och forskningen, precis som vid de 
tidigare webbinarierna. 
 
Följarstatus på Facebook är i dagsläget 1 590 stycken. Hur gör vi så att det blir SITS som svarar 
och/eller gör inlägg på Facebook? Vi kollar om Annika Söder vet hur man gör? Alternativt tittar Anna 
på det. 


  
8. Tal och Språk 


Marika har fyllt kalendariet med inplanerade artiklar. Artiklarna är numera låsta för icke medlemmar, 
och vi har inte fått så många reaktioner på det. Just nu har alla medlemmar samma kod, frågan är hur 
det kommer att fungera framöver? Ska koden ändras med jämna mellanrum? Vi gör en utvärdering 
om ett tag. 
 
Föreläsarna har tillfrågats om att skriva referat från sina föreläsningar. Samtliga har tackat ja till 
erbjudandet att skriva, men några vill avvakta till några månader efter kongressdatumet. 
 
Barbro tar upp frågan om DLD/dyslexi – en debattfråga att ta upp i Tal och Språk framöver? Kanske 
ska vi ha en återkommande ”debattfråga” i Tal och Språk. Kan detta vara något vi samlas kring och 







 
diskuterar till våren? Vi beslutar att ha ett utvecklingsmöte innan årsmötet. Den 20 oktober (vid 
styrelsemötet) beslutar vi datum för årsmöte och utvecklingsmöte. 
 
I stället för en Ledare i Tal och Språk, kan vi ha Ordförande har ordet eller liknande. Alternativt att 
medlemmar/läsare kan göra insändare eller liknande? Vi beslutar idag att rubriken blir Ordförande 
har ordet i stället för Ledare. Anna ordnar detta. 
 


9. Wibelfonden 
Den 15 november är nästa möte inplanerat, Ann representerar SITS vid det mötet. 
 


10. Övrigt 
Den 15/10 är det inplanerat en fysisk träff, med middag för styrelsen. Sofia och Annika ska avtackas 
då. Annelie tittar i stadgarna vad som gäller. SITS står för de resor som krävs.   
 
Hotell för föreläsarna: Annelie har mejlat Sheraton men har inte fått svar. Vilket hotell ska vi boka för 
föreläsarna? Annelie kollar upp boendemöjligheter och priser på andra hotell.  
 
Valberedningen: kan ytterligare en person tillsättas? Vi undersöker om ytterligare en person kan 
väljas in. Frågan bordläggs och tas upp igen, den 20 oktober.  
 
Åsa Holfve fortsätter i styrelsen ytterligare två år, så valberedningen har inget uppdrag inför 
årsmötet.  
 
En eventuell utställare har ställt frågan om utställarnas bilder även kan synas i de kortare pauserna 
under kongressen? Svaret är att detta tyvärr inte är möjligt, eftersom pauserna är så korta och nästa 
föreläsare ska påannonseras. 
 


11. Nästkommande styrelsemöten 
20 oktober, klockan 17.00, digitalt via Zoom. 
 
17 november, klockan 17.00, digitalt via Zoom. 
 
 
 
 


Annelie Westlund   Camilla Svedelius 
Ordförande   Sekreterare 
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