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Protokoll styrelsemöte 2022-08-17 

Klockan 17.00–18:30 

Plats: Zoom-möte 

Närvarande: Annelie Westlund, Ulrika Marklund, Åsa Holfve, Barbro Bruce, Marika Habbe, 

Camilla Svedelius, Ann Jacobson, Anna Strömberg 

1. Mötet inleds • Genomgång av dagordning.  

2. Protokoll • Genomgång av föregående protokoll. 

3. Styrelsen • Valberedningens uppdrag: det ska väljas in en 
ersättare för Barbro, inför nästa mandatperiod.  

4. Ekonomi • Aktuell status: 284 936 kronor  

5. Medlemsfrågor • Aktuellt medlemsantal: 290 medlemmar, per den 17 
augusti 2022. 

6. Kongressen • Antal anmälda: fysiskt 32 stycken, och digitalt 25 
stycken. 

 

• Preliminär resultaträkning: intäkter 164 500 kronor 
och kostnader 191 500 kronor, för kongressen.  

 

• Annonsering och marknadsföring: fortsätter via 
Facebook och våra andra kanaler. De som 
annonserar på vår hemsida ska betala för sin plats. 
Åsa och Camilla ansvarar för att kontakta berörda. 

 

• Utställare: 10 stycken (platserna är fyllda). Hegas 
har hört av sig i ett tidigt skede, men någon fysisk 
plats kan vi inte erbjuda. Vi beslutar att Hegas kan 
delta digitalt utan kostnad. 

 

• Brevet till föreläsare läggs på styrelsesidan. Likaså 
kan vi ta tillvara på listan med potentiella utställare. 

 

• Intresseorganisationer: Unga med språkstörning 
(Tal- och språkpriset). Annelie ordnar med en text 
och ram. 

 

• Tal-och språkpriset: DHB får ett litet bord. 
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Körschema  
 

• Vid dagens möte går vi igenom körschemat. Detta 
ligger på styrelsesidan och uppdateras vartefter. 

 

• Resor och boende: bokat för våra föreläsare. De 
som behöver boende meddelar Anna och skickar 
kvitton till henne. 

 

• Mejl skickas gällande PP, referat, frågor/chatt: 
mejlutskick har gjorts. Camilla förtydligar med 
information i ytterligare ett utskick. 
 

• Utvärdering: Ulrika Ivarsson tar hand om den. 
 

• Fotografering: Camilla fotograferar. Ytterligare en 
person vore bra. Vi funderar till nästa styrelsemöte. 
De deltagare som inte vill fotograferas meddelar 
Camilla på plats. 

 

• Middagar (torsdag 18.30 och fredag) i anslutning till 
kongressen. Valberedningen, revisorer, 
representanter från våra systerföreningar och 
styrelsen har en gemensam middag kvällen innan 
kongressen.  

7. Webbseminarie  • Barbro har kontaktats gällande ifall webbinarierna 
finns att tillgå via hemsidan. Barbro svarar att så inte 
är fallet. Ansvariga för webbinarier våren 2023: vi 
funderar till nästa styrelsemöte. Är det lämpligt att 
två personer delar på uppdraget. Förslag: Ulrika och 
Ulrika tar över? Förslag: vi fortsätter med referat 
från våra webbinarier. 

8. Marknadsföring 
 

• Ambassadörer: 6 stycken på listan just nu. Kan 
studenter och/eller utbildare vara bra målgrupper? 
Vi funderar vidare. 

9. Hemsidan och 
Facebook 

• 2172 följare i dagsläget. 

10. Tal och Språk • Artiklar: det finns artiklar på gång under hösten. 
Förslag skickas till Marika. 

11. Wibelfonden • Ansökningstiden går ut i slutet av oktober. Anna 
lägger ut en information om detta. 

12. Övrigt • Informationsföreläsning om SITS, via Special Nest 
den 22 september 2022.  
 

• Gemensam träff i november. Datum: Annelie skickar 
ut förslag på datum, via Google eller liknande – så 
markerar var och en de datum som passar. 

13. Nästa styrelsemöte 
 

• 14 september 2022 kl. 17:00-18:30 
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