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SITS styrelsemöte 2021-11-17 

 

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 
För att ändra stadgarna behöver vi ha två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Vi 
beslutar att korrigera stadgarna för att kunna välja in en suppleant och en styrelsemedlem. Styrelsen 
bör ha en bredd och även avspegla medlemmarna. Ett förslag som diskuteras är Tobias Gard som 
suppleant (bibliotekarie), samt en speciallärare, som styrelseledamot. Förslagen lämnas till 
valberedningen inför årsmötet. 
 

4. Ambassadörerna 
(se text under marknadsföring) 
 

5. Ekonomi  
I nuläget har vi cirka 121 100 kronor på plusgirokontot. Sparkonto: 184 494 kr. Annelie har haft 
kontakt med Digitalstudion, gällande att investera i en uppdaterad hemsida. Kostnaden kan bli cirka 
50 000 – 80 000 kr. Diskussion kring hur vi kan ansöka om medel för kongressen alternativt utveckla 
hemsidan. Diskussionen hamnar i innehållsfrågorna för SITS, ska vi utveckla inriktningen och bredda 
oss som förening? Dessa frågor tar vi med oss in i 2022. Kan det inom en snar framtid bli aktuellt att 
byta namn på föreningen? Vi beslutar att avvakta med att kontakta Digitalstudion, gällande 
hemsidan. 
 

6. Medlemsfrågor 
För närvarande har vi 319 medlemmar. Det kommer in medlemmar i en jämn ström.  
 
 

7. Kongressen 
Fråga från medlem gällande sammanfattning från kongressen. Referat kommer att skrivas från 
kongressen. Camilla svarar medlemmen. 
 
Phonak och Hegas har hört av sig gällande intresse om att vara utställare nästa år. 
 

8. Webbinarier 
Barbro har haft kontakt med språkförskolor i Malmö stad, samt med forskare. Hon kommer att 
kontakta fler forskare, som har pågående forskning kring språk-, språkutveckling, digitalisering och 
förskola. Barbro har inte möjlighet att börja förbereda detta före januari 2022. 
 
 


 L

AW
, C

S 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



 
Annelie har haft kontakt med ett par olika personer som arbetar på SPSM och som eventuellt kan 
vara aktuella för ett webbinarium i december. En av dem har varit med och tagit fram ett material 
om matematik och barn/elever med språkstörning. Förhoppningsvis kan någon av dem delta nu i 
december. Annelie kollar upp detta. 
 

9. Marknadsföring 
Ambassadörernas roll. Finns det någon slags arbetsbeskrivning för dem?  Ska de representeras av de 
olika professionerna i våra målgrupper? Geografisk spridning? Bör de sammankallas till ett digitalt 
möte per termin eller motsvarande. Vid nästa möte tar vi en diskussion om ambassadörerna och 
deras roll.  
 
Facebook: 1728 medlemmar, den 20 oktober. 
 

10. Tal och Språk 
Det är svårt att få fatt i skribenter som levererar. Marika efterlyser stöd från oss andra. 
Marika har fått in frågor gällande referenser, ska vi ha ett enhetligt system? Ja, både för läsbarheten 
och för skribenternas skull. Marika skriver en instruktion gällande detta. När det gäller de låsta 
artiklarna och koden, så håller vi samtliga artiklar låsta. Koden är relativt krånglig, så det är troligen 
inte någon stor risk att den sprids till alltför många.  
 

11. Wibelfonden 
Den 15 november hade fonden ett möte, där Ann representerade SITS. Fonden hade fått in flera 
ansökningar, varav några beviljades och andra fick avslag. Det är många ansökningar kring 
konferenser och resor.  
 

12. Övriga frågor 
 
Ordförande skriver en verksamhetsberättelse, som skickas till övriga i styrelsen för översyn. 
 
Årsmöte 2022 – den 16 februari (i anslutning till styrelsemötet) 
 
Kalendarium för 2022 – styrelsemöten, se nedan, under punkt 13. 
 
Medlemsmöte – onsdag den 2 februari klockan 17-18, där frågan om justering i stadgarna tas. 
 
Workshop – fysisk träff 2022, den 21 - 22 januari. 
 
 

13. Styrelsemöten 2022 
 
19 januari                                        18 maj                                         19 oktober 
 
16 februari                                      16 juni                                         16 november 
 
16 mars                                            17 augusti                                                                   
 
20 april                                             14 september 
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14. Kongressdatum 2022 
 
14 oktober 
 

Annelie Westlund   Camilla Svedelius 
Ordförande   Sekreterare 
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