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Arbetsmöte, SITS 

 

2022-03-16 

 

Närvarande: Anna Strömberg, Ann Jacobson, Marika Habbe, Åsa Holfve, Ulrika Ivarsson, Camilla 

Svedelius, Annelie Westlund, Barbro Bruce, Ulrika Marklund 

 

1. Hur många medlemmar ur respektive yrkeskategori har vi i föreningen? Det är relativt 

många som inte har uppgett vad de arbetar som.  

2. Föreningen har vid dags dato åtminstone 250 medlemmar. 

3. Organisation för planering av kongress: Ann är projektledare och fördelar arbetsuppgifter till 

övriga i styrelsen.  

4. Vid förra mötet beslutades om en hybridkongress den 14 oktober 2022. 

5. Annelie och Ann har undersökt olika möjligheter gällande lokal. En lokal centralt (Kapitel 8) 

kostar cirka 20 000 kronor. Ska vi boka måltidpaket, så behöver vi boka 50 stycken sådana 

via dem. Det är 60 dagars fri avbokning (innan bokat datum) gällande lokal och 

måltidspaket. 

6. Kapitel 8 använder sig av Teknikstudion som stöd. Det hela kommer då att utmynna i en 

slags uppdaterad live-sändning. Kostnaden för Teknikstudion ligger på cirka 47 000 kronor 

exklusive moms. 

7. I Kapitel 8:s lokal finns plats för ett tiotal utställare. Det kostar oss 700 kronor per föreläsare.  

8. Med föreläsararvoden kommer den hybrida kongressen att kosta cirka 180 000 kronor. 

9. Ska vi verkligen ha en hybrid konferens eller fokusera på enbart en fysisk? Vi tar beslut om 

det vid nästa arbetsmöte. 

10. Vad ska konferensen kosta för våra deltagare? Även detta bordläggs till nästkommande 

arbetsmöte. 

11. Vid dagens möte tar vi beslut om att Ann och Annelie kontaktar Kapitel 8 och bokar lokalen. 

12. Vi behöver formulera en rubrik för kongressen, vem eller vilka kan tänka sig att arbeta fram 

den? Vi beslutar om att ta beslut om detta när föreläsarna börjat bokas in. Alla funderar 

under tiden. Mejla gärna förslag till Ann. 

13. ”Flera språk – flera möjligheter” kan vi ha det i bakhuvudet när vi utformar programmet? 

14. Tal- och språkpriset: kan Unga med språkstörning vara aktuella att få priset? 

15. Vi diskuterar vilka fem föreläsare som ska kontaktas: Carina Hermansson, Karolina Larsson,  

Sara Willermark, Ulrika Ivarsson (reserv), Lotten Ekelund, Gudrun Svensson – även Elin 

Thordardottir föreslås, som ska tala på årets ALF-kongress. 

16. Barbro påbörjar ett föreläsarbrev att skicka till föreläsarna inför förfrågan om medverkande i 

kongressen. 

17. Vi beslutar att nästa arbetsmöte blir den 5 april (istället för den 20 april). Tid: 17.00 – 18.30. 

Till dess ska föreläsarbrevet vara färdigställt. Camilla skickar brevet till föreläsarna och har 

dessförinnan kommunikation med Barbro, Ann och Annelie. 
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