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SITS styrelsemöte 2021-10-20 

 

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 
Ska vi välja in en person till i styrelsen? En suppleant? Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.  
 

4. Ambassadörerna 
Dessa bör väljas med omsorg. Flera yrkeskategorier vore bra, och även att förväntningarna på dem är 
tydliga. 

 
5. Ekonomi  

I nuläget har vi 151 702 kr på plusgirokontot. Sparkonto: 184 494 kr. Vi har också fakturor där 
inbetalning ska ske till SITS inom kort. Arvode till föreläsare: SITS behöver få veta om föreläsarna har 
egen firma och kan skicka faktura. Camilla skickar meddelande till föreläsarna och tackar för deras 
deltagande i kongressen, samt ställer frågan om betalningsalternativ. Digitalstudion kostade cirka  
47 000 kronor. Revisor (Sofia), Anna och Annelie tar ett möte gällande ekonomin och framtida 
förutsättningar, utifrån inkomster och räkenskapsår, samt avslutande av räkenskapsåret. 
  

6. Medlemsfrågor 
För närvarande har vi 313 medlemmar. Det kommer in medlemmar i en jämn ström. Frågor har 
inkommit om till exempel en skola kan ha ett medlemskap. Vi beslutar att reglerna kring medlemskap 
kvarstår.  
 

7. Kongressen 
Kort utvärdering. Den digitala utvärderingen: 18 stycken (av 77 deltagare, då inklusive styrelse och 
föreläsare) svarade. 55,6% svarade ”utmärkt” som helhet. Annelie går igenom resultaten utifrån de 
diagram vi fått fram genom utvärderingen. 
 
Framtida föreläsare: där har vi fått in några förslag att beakta. Vi går igenom några av 
kommentarerna från deltagarna – över lag positiva ordalag. Några enstaka har negativa 
kommentarer eller synpunkter. Ann kommer att ha en utvärdering tillsammans med Digitalstudion 
nästa vecka. Ljud- och bildkvalitén är något som flera har reagerat på och det kommer Ann att 
återkoppla till Digitalstudion.  
 
Vi kommer att publicera ett bildcollage från kongressen. På hemsidan publiceras bilderna i sin helhet, 
men på Facebook kan ett collage bli aktuellt. 
 
Diskussion sker kring framtida kongress. Fysisk eller digital, kanske en hybrid av båda? 
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8. Webbinarierna 
Annelie har intervjuat Anna-Eva Hallin, kan Anna-Eva vara aktuell att delta i ett webbinarium 
framöver? Barbro handleder pedagoger i förskolor med språkplatser, hon funderar på att fråga om 
några av de pedagogerna vill delta. Kan logopeder och pedagoger i förskolan bidra med olika 
perspektiv i framtida webbinarier? Sakfrågor där flera professioner möts vore ett gott tema i våra 
webbinarier. Åsa lyfter arbetet på ”landsorten”, och hur man arbetar där. Kan det vara ett tema?  
 
Vi beslutar att bjuda in Anna-Eva i januari, till ett webbinarium. 
 
Barbro undersöker möjligheten att koppla ihop pedagoger/logopeder i förskolan för ett 
webbinarium. 
 
Marika har kontakt gällande ett forskningsprojekt i Linköping, är de forskarna intresserade av att 
delta i ett webbinarium? 
 
Barbro kontaktar Susanne Kjällander och hör efter om hon eller någon hon känner till, kan ställa upp 
och delta i ett webbinarium? (I slutet av november eller i början av december.) 
 

9. Marknadsföring 
Ingår i alla de aktiviteter vi gör tillsammans. Till exempel att vi syns på Facebook (idag 1728 
medlemmar.) 

  
10. Tal och Språk 

Ska vissa artiklar vara ”olåsta”, i så fall vilka? Vissa, lite då och då kan vara öppna. Marika och Anna 
hjälps åt med detta. Förhoppningsvis kommer föreläsarnas referat snart att droppa in. Camilla gör ett 
litet utskick om detta, i samband med tack-breven till föreläsarna. 
 

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

12. Övriga frågor 
Diskussion kring eventuella suppleanter.  
 
Ordförande skriver en verksamhetsberättelse, som skickas till övriga i styrelsen för översyn. 
 
Årsmöte 2022 – datum bestäms vid nästa styrelsemöte. 
 
Föreläsarnas presentationer läggs på styrelsesidan. 
 
Workshop – fysisk träff 2022. Datum bestäms på styrelsemötet i november. 
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13. Nästkommande styrelsemöten 
17 november, klockan 17.00, digitalt via Zoom. 
 
 
 
 

Annelie Westlund   Camilla Svedelius 
Ordförande   Sekreterare 
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