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Protokoll styrelsemöte 2022-11-16 

Klockan 17.00–18:30 

Plats: Zoom-möte 

Närvarande: Annelie Westlund, Åsa Holfve, Barbro Bruce, Marika Habbe, Camilla Svedelius, 

Anna Strömberg, Ulrika Ivarsson, Ann Jacobson 

Frånvarande: Ulrika Marklund 

1. Mötet inleds • Genomgång av dagordning.  

2. Protokoll • Genomgång av föregående protokoll. 

3. Styrelsen • Valberedningen, Barbro väljs in, inför nästa 
mandatperiod. 

• Annelie kontaktar Kristina och Julia som ingår i den 
nuvarande valberedningen och tackar dem för deras 
insatser. (De kommer dock att kvarstå i 
valberedningen under 2023.) 

• Elin Hjelmbrandt (logoped) är intresserad av att ingå 
i styrelsen, men önskar mer information. Annelie 
och/eller Barbro kontaktar Elin. 

4. Ekonomi • Aktuell status: 235 643,17 kronor  

• Anna Strömberg visar en sammanställning av 
ekonomin som är knuten till specifikt kongressen 
2022: resultatet just nu är 63 538 kronor. 

5. Medlemsfrågor • Aktuellt medlemsantal: 316 stycken. 

• Medlemsavgift 2023: vid årsmötet 2023 kan 
avgiften för 2024 fastställas. Vi beslutar att göra så. 

6. Kongressen 2022 • Antalet deltagare: 64 stycken på plats (betalande) 
och 46 stycken på distans (betalande). 

• Gudrun (en av föreläsarna) har kontaktat Marika 
och har lämnat olika synpunkter kring kongressen. 

• Inspelning från kongressen: Anna har skickat en länk 
till oss i styrelsen, och skickar den ånyo. 

• UMS bjuds in som utställare nästa år. 

• Utvärderingen tittar vi närmare på när vi ses för att 
planera kongressen 2023. 

• Kapitel 8: Ann har haft kontakt med dem. Till nästa 
gång kan vi vara tydligare med att informera 
föreläsarna om de kan se sina anteckningar 
etcetera. Lunchen var inte en positiv upplevelse, 
enligt oss själva. När det gäller utvärderingen till 
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deltagarna hade vi inte någon specifik fråga kring 
lunchen. 

• Åsa har skickat tack till utställarna. 

• Camilla har skickat tack till föreläsarna. 
 

7. Webbseminarier  • Webbinarierna kan spelas in, så att medlemmarna 
kan titta på dem när det passar. Något av 
webbinarierna kan också ligga öppet för alla att ta 
del av.  

• Webbinarierna kommer att startas upp i januari, och 
ett webbinarium i månaden kommer att publiceras 
på hemsidan. Diskussion sker kring deltagare och 
teman i webbinarierna.  

• Vore bra med en länk/tema som är samstämmigt 
mellan webbinarier och kongresstemat. 

• Förslag på Youtube-kanal framledes.  

8. Marknadsföring och 
kommunikationsplan 
 

• Ambassadörer: 6 stycken på listan just nu. 

• Annelie har haft kontakt med en person som arbetar 
just med att stödja ideella föreningar med 
marknadsföring. Kostnadsförslaget är dock högt. 
Annelie utforskar detta vidare tillsammans med 
Kajsa (som personen heter) och Marika hör efter 
med Oliver (som hjälpte oss med årets 
programblad). 

• Vi fortsätter diskussionen i januari, när vi ses nästa 
gång. 

9.  Facebook • 2239 följare i dagsläget. 

10. Tal och Språk • Artiklar: ett par av årets föreläsare har skrivit referat 
från sina föreläsningar som har publicerats. 

• Alfred från UMS kontaktas eventuellt för att skriva 
själv. 

• Kan vi utbyta artiklar med NLL? 

11. Wibelfonden • Ann har varit på möte häromdagen. Fyra 
ansökningar hade inkommit, varav tre fick bifall och 
en ansökan blev det avslag på.  

• Vilka professioner kan göra ansökningar om medel 
via Wibelfonden? Diskussion pågår beskriver Ann. 

12. Övrigt • IALP: någon i styrelsen behöver ansvara för den 
kontakten, eller att den delas på två. Detta 
diskuterar vi vidare i januari 2023. Kan dessa mejl 
styras till SITS.nu-mejlen? 

• Aktuella kurser till hemsidan? Kan det vara bra om 
någon ansvarar för att uppdatera detta? 

• ALF och NLL: Åsa och Marika deltog i ALF 2022, vi 
hade ingen representant på NLLs kongress 2022. 
Inför mars 2023: Camilla, Annelie och Anna aviserar 
intresse för deltagande i NLL. Även Marika och Ann 
är intresserade. Deltagande i ALF tar vi beslut om i 
januari 2023. (Åsa och Ulrika meddelar redan idag 
intresse av att delta i ALF.) 
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• Kalendarium: Annelie har skickat ut ett förslag till 
styrelsen, via mejl. Kongressen ligger preliminärt 
fredag den 20 oktober.  

13. Nästa styrelsemöte 
 

• 20 – 21 januari 2023 
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deltagarna hade vi inte någon specifik fråga kring 
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just med att stödja ideella föreningar med 
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