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SITS styrelsemöte 2021-08-19 

 

Möte via Zoom 

 

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

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 69 204 .93 kronor på kontot. 
  

5. Medlemsfrågor 
För närvarande har vi 235 medlemmar (där är några kommuner inräknade.) Anna har noterat att fler 
blir medlemmar när SITS annonserar om något, samt nu vid anmälan till kongressen. 
 

6. Kongressen 
20 stycken anmälda idag. (Vilket inbringar 42 000 kronor) 
 
Ann har haft kontakt med Digitalstudion. Cirka 45 000 kronor blir kostnaden för SITS-kongressen. 
 
Klockan 07.45 ska tre personer från styrelsen vara på plats. Marika (moderator) deltar, likaså Annelie 
(ordförande) och Ann (som har kontakten med Digitalstudion). Camilla är reserv. 
 
8.30-9.00 är det incheckning. 
 
9.00 inleder moderator. 
 
Loggan är det lite dålig upplösning på, så det behöver ordnas. Barbro föreslår att vi helt enkelt inte 
använder oss av ”SITS” utan i stället ”Svensk Intresseförening för Tal och Språk”. 
 
Vi behöver ordna med ett bord med några små attribut. Ann ser till att bordet fylls med lämpliga 
föremål. Förslag: en bok, en laptop… 
 
Den 11 oktober ska ppt-presentationerna från föreläsarna in. Camilla fortsätter ha kontakten med 
föreläsarna. 
 
Tal- och Språkpriset, Annelie tittar på motiveringen och ser om den eventuellt behöver kortas ner. 
 
Ann ordnar med blommor till Tal- och språkpristagaren. 
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Föreläsare och övernattning: Ann-Christina och eventuellt Erica och Johanna behöver övernattning. 
Camilla kollar med dem och återkopplar till Annelie. 
 
Under kongressen har vi en synlig chatt.  
 
Lunch: utställning via bildspel. Bilderna behöver vara inskickade den 27/9. Bilderna ska vara SITS 
tillhanda den 24/9. Det vi gör är att samla ihop bilderna och skickar in dem till Digitalstudion senast 
den 27/9. Åsa och Camilla mejlar en påminnelse till de eventuella utställarna. Bilderna skickas direkt 
till webmaster. De som tecknar sig som föreläsare får utställarpris på en annons på hemsidan. 
 
Ann har kollat upp att vi får fotografera under dagen, vilket är ok för Digitalstudion. 
 
Gåvor till föreläsare: kan Natur och Kultur bidra med sex exemplar av ”Digitalisering i förskolan på 
vetenskaplig grund”? Åsa frågar om detta. 
 
Vi bjuder på kaffe, smörgås etcetera under dagen. Representanterna från SITS får varsin enkel lunch. 
 
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. Marknadsföring 

Vi behöver nå ut till fler inför kongressen. Marika föreslår att vi gör något liknande som inför 
Almedalen, då vi betalade för en plats på Facebook. Marika återkopplar till oss andra.  
 
Ambassadörerna: Åsa har haft kontakt med tre av åtta stycken (några mejl studsar tillbaka.) Camilla 
kollar med våra föreläsare om de kan lägga ut reklam för kongressen i sina olika forum. 

 
8. Webbinarierna 

Tema inför höstterminen: elevhälsa och kopplingen till hur vi möter upp och stöttar elever i språklig 
sårbarhet är ett förslag. Camilla kollar med en person som föreläser om oroande skolfrånvaro, som 
heter Aggie Öhman. Annelie har ett annat förslag, som hon ska kolla upp och skicka information om, 
till övriga i styrelsen. 
 
Det är rimligt att ha ett webbinarium under hösten, och sedan några fler på våren. Kanske kan 
Susanne Kjällander prata om sin bok? Kan Patricia Diaz kan vara en annan kandidat? De som är på 
plats vid kongressen tar upp frågan med Susanne, på kongressdagen. Barbro Bruce kommer att vara 
moderator vid höstens seminarium. Datum ej bestämt ännu. 

  
9. Tal och Språk 

Marika har fyllt kalendariet med inplanerade artiklar. Flera verkar intresserade av att skriva. Marika 
påtalar att ingressen till de låsta artiklarna behöver synas på ett bättre sätt, vi funderar på det till 
nästa styrelsemöte. 
 

10. Wibelfonden 
Få ansökningar. Anna lägger ut en blänkare om detta, för att locka fler. 
 

11. Övrigt 
Tre personer från Söderslättsgymnasiet får gå gratis på kongressen. Annelie kontaktar dem.  
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Utvecklingsprojekt: ska de betala 500 kronor för att vara med i bildspelet? Ja, beslutar vi. 
 
Hashtaga gärna när du lägger ut reklam för kongressen för ökad spridning av informationen. 
 
Till hösten ska vi planera in en fysisk träff, med middag för styrelsen.  

 
12. Nästa styrelsemöte 

15 september, klockan 17.00, digitalt via Zoom. 
 
 
 
 

Annelie Westlund   Camilla Svedelius 
Ordförande   Sekreterare 
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SITS styrelsemöte 2021-08-19 


 


Möte via Zoom 


 


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


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 69 204 .93 kronor på kontot. 
  


5. Medlemsfrågor 
För närvarande har vi 235 medlemmar (där är några kommuner inräknade.) Anna har noterat att fler 
blir medlemmar när SITS annonserar om något, samt nu vid anmälan till kongressen. 
 


6. Kongressen 
20 stycken anmälda idag. (Vilket inbringar 42 000 kronor) 
 
Ann har haft kontakt med Digitalstudion. Cirka 45 000 kronor blir kostnaden för SITS-kongressen. 
 
Klockan 07.45 ska tre personer från styrelsen vara på plats. Marika (moderator) deltar, likaså Annelie 
(ordförande) och Ann (som har kontakten med Digitalstudion). Camilla är reserv. 
 
8.30-9.00 är det incheckning. 
 
9.00 inleder moderator. 
 
Loggan är det lite dålig upplösning på, så det behöver ordnas. Barbro föreslår att vi helt enkelt inte 
använder oss av ”SITS” utan i stället ”Svensk Intresseförening för Tal och Språk”. 
 
Vi behöver ordna med ett bord med några små attribut. Ann ser till att bordet fylls med lämpliga 
föremål. Förslag: en bok, en laptop… 
 
Den 11 oktober ska ppt-presentationerna från föreläsarna in. Camilla fortsätter ha kontakten med 
föreläsarna. 
 
Tal- och Språkpriset, Annelie tittar på motiveringen och ser om den eventuellt behöver kortas ner. 
 
Ann ordnar med blommor till Tal- och språkpristagaren. 
 







 
Föreläsare och övernattning: Ann-Christina och eventuellt Erica och Johanna behöver övernattning. 
Camilla kollar med dem och återkopplar till Annelie. 
 
Under kongressen har vi en synlig chatt.  
 
Lunch: utställning via bildspel. Bilderna behöver vara inskickade den 27/9. Bilderna ska vara SITS 
tillhanda den 24/9. Det vi gör är att samla ihop bilderna och skickar in dem till Digitalstudion senast 
den 27/9. Åsa och Camilla mejlar en påminnelse till de eventuella utställarna. Bilderna skickas direkt 
till webmaster. De som tecknar sig som föreläsare får utställarpris på en annons på hemsidan. 
 
Ann har kollat upp att vi får fotografera under dagen, vilket är ok för Digitalstudion. 
 
Gåvor till föreläsare: kan Natur och Kultur bidra med sex exemplar av ”Digitalisering i förskolan på 
vetenskaplig grund”? Åsa frågar om detta. 
 
Vi bjuder på kaffe, smörgås etcetera under dagen. Representanterna från SITS får varsin enkel lunch. 
 
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. Marknadsföring 


Vi behöver nå ut till fler inför kongressen. Marika föreslår att vi gör något liknande som inför 
Almedalen, då vi betalade för en plats på Facebook. Marika återkopplar till oss andra.  
 
Ambassadörerna: Åsa har haft kontakt med tre av åtta stycken (några mejl studsar tillbaka.) Camilla 
kollar med våra föreläsare om de kan lägga ut reklam för kongressen i sina olika forum. 


 
8. Webbinarierna 


Tema inför höstterminen: elevhälsa och kopplingen till hur vi möter upp och stöttar elever i språklig 
sårbarhet är ett förslag. Camilla kollar med en person som föreläser om oroande skolfrånvaro, som 
heter Aggie Öhman. Annelie har ett annat förslag, som hon ska kolla upp och skicka information om, 
till övriga i styrelsen. 
 
Det är rimligt att ha ett webbinarium under hösten, och sedan några fler på våren. Kanske kan 
Susanne Kjällander prata om sin bok? Kan Patricia Diaz kan vara en annan kandidat? De som är på 
plats vid kongressen tar upp frågan med Susanne, på kongressdagen. Barbro Bruce kommer att vara 
moderator vid höstens seminarium. Datum ej bestämt ännu. 


  
9. Tal och Språk 


Marika har fyllt kalendariet med inplanerade artiklar. Flera verkar intresserade av att skriva. Marika 
påtalar att ingressen till de låsta artiklarna behöver synas på ett bättre sätt, vi funderar på det till 
nästa styrelsemöte. 
 


10. Wibelfonden 
Få ansökningar. Anna lägger ut en blänkare om detta, för att locka fler. 
 


11. Övrigt 
Tre personer från Söderslättsgymnasiet får gå gratis på kongressen. Annelie kontaktar dem.  







 
 
Utvecklingsprojekt: ska de betala 500 kronor för att vara med i bildspelet? Ja, beslutar vi. 
 
Hashtaga gärna när du lägger ut reklam för kongressen för ökad spridning av informationen. 
 
Till hösten ska vi planera in en fysisk träff, med middag för styrelsen.  


 
12. Nästa styrelsemöte 


15 september, klockan 17.00, digitalt via Zoom. 
 
 
 
 


Annelie Westlund   Camilla Svedelius 
Ordförande   Sekreterare 
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