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Protokoll styrelsemöte 

Datum: 2022-04-05  

Tid: 17.00–18:30 

Plats: Zoom-möte  

Närvarande: Ann Jacobson, Annelie Westlund, Camilla Svedelius, Åsa Holfve, Marika Habbe, 

Ulrika Ivarsson, Camilla Svedelius, Barbro Bruce, Anna Strömberg 

 

1. Mötet inleds Genomgång av dagordning.  
 

2. Protokoll Genomgång av föregående protokoll. 
 

3. Styrelsen  

4. Ekonomi 154 000 kronor på kontot i nuläget. 
 

5. Medlemsfrågor 262 medlemmar per den 5 april.  
 
2086 stycken Facebook-följare. 

 

6. Kongressen • Typ av kongress utifrån offert, budget och 
deltagaravgift.  

 
Fredag 14 oktober: Ann presenterar offert gällande lokalen, 
som föreslås bli Kapitel 8. Summan landar på 123 337,50 
kronor. Lokalen kan avbokas senast den 16 augusti.  
 
Med resor och arvode för föreläsare landar kongressen i sin 
helhet på 200 000 kronor. 
 
Med 40 deltagare digitalt samt 40 deltagare fysiskt får vi in 
182 000 kronor.  
 
Beslut om kongressens form: kongressen blir en hybrid. Vid 
få anmälningar för fysiskt deltagande, tar vi nytt beslut om 
lokal i början av augusti. 
 
Beslut om kongressens deltagaravgift: Early Bird-pris för 
medlemmar blir 2000 kronor, och 2500 kronor för icke 
medlemmar (digitalt) fram till och med sista juni.  
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Från första juli kostar det 2500 kronor för medlemmar och 
3000 för icke medlemmar. För fysiskt deltagande läggs 500 
kronor till, på respektive summa. 
 

• Rubrik för kongressen.  
 
Två föreläsare är färdiga. Förslag: att en eller två personer 
skapar ett förslag på rubrik. Barbro påbörjar, så bollar hon 
med Ulrika och Camilla. 
 

• Tal och språkpriset – Unga med språkstörning 
 

Kontaktperson: Ellen Fritz (ordförande) 
 
Annelie påbörjar en nomineringstext, som sedan används på 
Facebook inför gissningsleken till våra följare. 
 

• Föreläsare och fortsatt kontakt med dem.  
 
Gudrun Svensson och Elin Thordardottir har tackat ja. Sara 
Willermark ska återkomma senast 10 april. Carina 
Hermansson och Lotten Ekelund har inte svarat. 
 
Förslag på föreläsare: Emma Leijnse (journalist), Anna 
Ekström och Helena Wallberg 
 
Arvode, resa och boende. Antal ord behöver begränsas till 
cirka 100. Kontrakt? Mejl eller brev?  
 

• Inbjudan 
 
Oliver Habbe har tillfrågats. Programmet kommer att vara 
digitalt och beräknas vara färdigställt i maj.  
 

• Kontakt med utställare och utvecklingsprojekt 
 
Inläsningstjänst är ett förslag. Utställare på plats betalar 700 
kronor. Digitalt betalar de 500 kronor.  
 
Åsa sammanställer en lista på potentiella utställare. Hon 
skickar ut den så att vi andra kan lägga till eventuella förslag 
på utställare. 
 
Ann iordningställer en lista på utvecklingsprojekt. 
 

• Anmälningar och deltagaravgifter.  
 

Vi bjuder in representanter från våra systerföreningar. 
Kommer några representanter, bjuds de på middag kvällen 
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innan kongressen. Sista anmälningsdag är den 16 augusti 
(fysiskt deltagande) och 12 september (digitalt deltagande) 
 
GDPR – obs, gällande den digitala varianten. 
 

• Annonsering och marknadsföring 
 
Ambassadörer: det avvaktar vi med. Kan vi bjuda in dem till 
något styrelsemöte. Frågan bordläggs till nästa möte.  
Film: Annelie kontaktar digitalstudion. 
 

• Moderator 
 
Marika Habbe beslutas vara moderator vid kongressen. 
 

• Dag-och körschema 
 
Ann fortsätter arbeta kring det, inför nästa styrelsemöte. 
 

7. Webbseminarie  Marknadsföring och anmälningar. Barbro, Anna och Annelie 
har kontroll. 

8. Marknadsföring 
 

Ambassadörer: frågan bordläggs till nästa styrelsemöte. 

9. Hemsidan och 
Facebook 

Följarstatus: 2086 stycken följare. 
 

10. Tal och Språk Artiklar 
 

11. Wibelfonden  
 

12. Övrigt • ALF – kort återkoppling från Marika och Åsa. 
Punkten bordläggs. 
 

• Norsk Logopedlags Sommarkonferens den 9-11.juni 
i Oslo. 6 maj är sista datum för anmälan. Mejla 
ordförande senast 25 april, om du önskar delta i 
NLL. 

 

• Annonsering i DN – Skola. Vi tackar nej. 
 

• Extra insatt arbetsmöte i maj. Den 4 maj bokas in. 
(De som har möjlighet deltar.) 

13. Nästa styrelsemöte 
 

18 maj 2022 kl. 17:00-18:30 
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