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Protokoll arbetsmöte 

Datum: 2022-05-04  

Tid: 17.00–18:30 

Plats: Zoom-möte  

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

Ulrika Ivarsson (första delen av mötet), Camilla Svedelius, Barbro Bruce, Anna Strömberg 

 

1. Mötet inleds Genomgång av dagordning.  
 

2. Rubrik och text till 
program och 
föreläsare 

Vid dagens möte tas beslut om rubrik och text. 
 

3. Föreläsare Följande kommer att medverka: 
 
Gudrun Svensson 
Elin Thordardottir (90 minuter) 
Sara Willermark 
Emma Leijnse 
Anna Ekström 
 
Tal- och språkpriset: Unga med språkstörning 
 
Ulrika Ivarsson - reserv 
 

4. Kongressen  
Upplägg för dagen: 
 
Förslag från Ann: 
 
Caféfrukost från klockan 08.01 
 
Kafferast vid 10.00 
 
Tre föreläsare på förmiddagen, två på eftermiddagen 
 
Hur lång lunchrast? Fika och lunch är på samma ställe. 
 
Programmet pågår fram till klockan 16.30. 
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Beslut om kongressens form: kongressen blir en hybrid. Vid 
få anmälningar för fysiskt deltagande, tar vi nytt beslut den 
12 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.  
 
Från första juli kostar det 2500 kronor för medlemmar och 
3000 för icke medlemmar. För fysiskt deltagande läggs 500 
kronor till, på respektive summa. 
 
Vi beslutar vid dagens möte att sista anmälningsdag blir 
den 1 oktober 2022. 
 

• 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.  
 
Camilla gör ett utskick med information till föreläsarna. 
 
Arvode, resa och boende. Abstracts och presentation: antal 
ord behöver begränsas till cirka 100.  
 
Kontrakt skickas via mejl. Föreläsarnas ”ja” via mejl innebär 
att de godtar kontraktet. 
 

• Inbjudan 
 
Oliver Habbe har tillfrågats. Programmet kommer att vara 
digitalt och beräknas vara färdigställt i maj. Oliver har 
kommit med ett förslag, som vi tar beslut om idag. 
 

• Kontakt med utställare och utvecklingsprojekt 
 
Vi tar idag beslut om att utställare på plats och digitalt 
betalar 1 500 kronor. Enbart digitalt betalar de 500 kronor. 
Det finns 10 platser i föreläsarlokalen. Denna information 
förmedlas till utställarna så snart som möjligt. Möjlighet 
finns således för utställarna att delta både digitalt och 
fysiskt.  
 
Åsa skriver en utställarinbjudan. Åsa har sammanställt en 
lista med potentiella utställare. Hon har skickat den via mejl, 
så att vi andra kan lägga till eventuella förslag på utställare. 
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Ann iordningställer en lista på utvecklingsprojekt, men ligger 
lite lågt då vi prioriterar betalande utställare. Även 
forskningsprojekt som funnits med på vår hemsida får 
förfrågan. 
 

• Anmälningar och deltagaravgifter.  
 

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

• Annonsering och marknadsföring 
 

Facebook (marknadsplats) 
Linkedin 
SITS hemsida 
Ambassadörer (Åsa tar kontakt) 
 

• Moderator 
 
Marika Habbe har beslutats vara moderator vid kongressen. 
 

• Dag-och körschema 
 
Ann fortsätter arbeta kring det, och mejlar ut förslaget så 
snart som möjligt. 
 
Attribut som blommor etcetera tar vi beslut om i augusti. 
 
Hotell för föreläsarna tar vi beslut om i augusti. 
 
Avtackning bestämmer vi senare i höst. 
 
Förslag: kan Anna Ekström intervjua Unga med 
språkstörning. Annas presentation läggs alldeles innan 
prisutdelningen. 
 
Gällande NLL där vi har fått inbjudan, lägger Annelie ut en 
länk på hemsidan om detta. Ingen från styrelsen har anmält 
intresse att gå på NLL:s kongress. 
 

5. Nästa styrelsemöte 18 maj 2022 kl. 17:00-18:30 
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Beslut om kongressens form: kongressen blir en hybrid. Vid 
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Vi beslutar vid dagens möte att sista anmälningsdag blir 
den 1 oktober 2022. 
 


• 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.  
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• Kontakt med utställare och utvecklingsprojekt 
 
Vi tar idag beslut om att utställare på plats och digitalt 
betalar 1 500 kronor. Enbart digitalt betalar de 500 kronor. 
Det finns 10 platser i föreläsarlokalen. Denna information 
förmedlas till utställarna så snart som möjligt. Möjlighet 
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Ann iordningställer en lista på utvecklingsprojekt, men ligger 
lite lågt då vi prioriterar betalande utställare. Även 
forskningsprojekt som funnits med på vår hemsida får 
förfrågan. 
 


• Anmälningar och deltagaravgifter.  
 


Vi bjuder in representanter från våra systerföreningar. 
Kommer några representanter, bjuds de på middag kvällen 
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GDPR – obs, gällande den digitala varianten. Anna har koll 
på detta. 
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Facebook (marknadsplats) 
Linkedin 
SITS hemsida 
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• Moderator 
 
Marika Habbe har beslutats vara moderator vid kongressen. 
 


• Dag-och körschema 
 
Ann fortsätter arbeta kring det, och mejlar ut förslaget så 
snart som möjligt. 
 
Attribut som blommor etcetera tar vi beslut om i augusti. 
 
Hotell för föreläsarna tar vi beslut om i augusti. 
 
Avtackning bestämmer vi senare i höst. 
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språkstörning. Annas presentation läggs alldeles innan 
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