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Protokoll styrelsemöte 2022-09-14 

Klockan 17.00–18:30 

Plats: Zoom-möte 

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

Camilla Svedelius, Anna Strömberg, Ulrika Ivarsson 

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: 305 811 kronor  

5. Medlemsfrågor • Aktuellt medlemsantal: 308 medlemmar, per den 14 
september 2022. 

6. Kongressen • Antal anmälda: fysiskt 81 stycken (63 betalande), 
och 38 stycken digitalt. Två stycken kommer från vår 
systerförening NLL. 

 

• Annonsering och marknadsföring: fortsätter via 
Facebook och våra andra kanaler. De som 
annonserar på vår hemsida ska betala för sin plats. 
Åsa och Camilla har kontaktat annonsörerna. 

 

• 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. Albert (ordförande) och vice ordförande i 
föreningen kommer till kongressen. 

 
Körschema  
 

• Vid dagens möte går vi igenom en checklista (via PP) 
och körschemat. Körschemat ligger på styrelsesidan 
och uppdateras vartefter. 
 

•  Vid kongressdagens inledning presenterar vi oss. 
(Namn, yrke till vardags och funktion i SITS) 
Moderator tar presentationerna. 
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• Resor och boende: bokat för våra föreläsare. 

Annelie betalar för rummen i förskott. 
 

• De i styrelsen 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. 
 

• Frågor och chatt: moderator tar hand om detta.  
 

• Utvärdering: Ulrika Ivarsson tar hand om den. Ulrika 
skickar en provvariant till styrelsen, innan 
konferensen. 

 

• Fotografering: Camilla fotograferar. De som inte 
önskar bli fotograferade meddelar Camilla i början 
av dagen. 

 

• Middagar (torsdag 18.30 och fredag 18.15) i 
anslutning till kongressen. Valberedningen, 
revisorer, representanter från våra systerföreningar 
och styrelsen har en gemensam middag kvällen 
innan kongressen.  
 

• Gåvor till föreläsare: varsin Astrid Lindgren-mugg. 
Ulrika Marklund köper muggarna. 
 

• Hand Outs efter föreläsningarna. Förslag: en länk för 
de som har deltagit i konferensen. 
 

• Reservföreläsare: Ulrika Ivarsson.  
 

• Utställare: 10 stycken deltar på plats och digitalt. 
Hegas önskar delta med enbart digital annons, samt 
eventuellt delta digitalt i själva kongressen. De 
önskar även infoga en kort video-snutt i den digitala 
annonsen. 
 

• Tack-kort till föreläsare och utställare – Annelie 
ordnar det. 

7. Webbseminarie  • Samtalar vi om i samband med kongressen. 
Vem/vilka tar över efter Barbro? 

8. Marknadsföring 
 

• Ambassadörer: 6 stycken på listan just nu. 

9. Hemsidan och 
Facebook 

• 2187 följare i dagsläget. 
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10. Tal och Språk • Artiklar: det finns ett par artiklar på gång under 
oktober. Förslag skickas till Marika. Diskussion om 
olika potentiella skribenter. 

11. Wibelfonden • Ansökningstiden går ut i slutet av oktober.  

12. Övrigt • Informationsföreläsning om SITS, via Special Nest 
den 22 september 2022. Annelie och Marika 
medverkar. 
 

• Gemensam träff i november. Datum: Annelie har 
skickat ut ett förslag. Alla kan inte vara med det 
föreslagna datumet. Annelie återkommer med ett 
nytt datumförslag i januari. 
 

• Studentlitteratur skänker ett antal böcker. Marika 
har den kontakten, samt tar kontakt med Kapitel 8 
om detta. 
 

• En fråga från en av föreläsarna: Vilka professioner 
har deltagarna i kongressen, och vilka kunskaper om 
språkstörning har de? Camilla svarar föreläsaren. 

13. Nästa styrelsemöte 
 

• 19 oktober 2022 kl. 17:00 - 18:30 
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