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Verksamhetsberättelse 2022  
  

Styrelse 

 

Under verksamhetsperioden 22-01-01 till 22-12-31 har styrelsen haft följande sammansättning:  

  

Ordförande   Annelie Westlund  

Vice ordförande   Ann Jacobson  

Kassör Anna Strömberg  

Sekreterare   Camilla Svedelius 

Vice sekreterare   Åsa Holfve  

Övrig ledamot   Ulrika Ivarsson  

Övrig ledamot   Barbro Bruce 

Övrig ledamot   Marika Habbe 

Suppleant  Ulrika Marklund 

 

Övriga funktionärer:  

 

Revisor   Sofia Norrman  

Revisorssuppleant   Astrid Frylmark  

  

Valberedningen  

Kristina Öman och Julia Labba    

   

Verksamhetsåret  

Styrelsen har under verksamhetsperioden haft 15 protokollförda möten. Samtliga anordnades digitalt 

via Zoom:  

 

22-01-19 Styrelsemöte 

22-02-02 Medlemsmöte  

22-02-16 Styrelsemöte 

22-02-16 Årsmöte  

22-03-02 Arbetsmöte 

22-03-16 Styrelsemöte  

22-04-20 Styrelsemöte  

22-05-04 Arbetsmöte 

21-05-18 Styrelsemöte 

22-06-16 Styrelsemöte  

22-08-10 Arbetsmöte  

22-08-17 Styrelsemöte 

22-09-14 Styrelsemöte 

22-10-19 Styrelsemöte 

22-11-16 Styrelsemöte 

 

 

 

Eftersom räkenskapsåret följer kalenderåret hölls årsmötet i februari 2022 och anordnades digitalt. 
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Kongress  

Kongressen 2022 anordnades den 14 oktober kl. 09.00-16.45, och temat var Pedagogiska 

möjligheter i möte med olika språkliga förutsättningar. Kongressen anordnades i hybridform där 

Kapitel 8 abonnerades som konferenslokal och Konferensteknik anlitades för att ansvara för den 

digitala delen. Det totala deltagarantalet var 110, fysiskt på plats deltog 64 personer, inklusive 

styrelse, föreläsare samt pristagare (8 + 5 + 2). Resterande 46 deltog digitalt.  

 

En projektgrupp ansvarade för planering av kongressen med Ann Jacobson som projektledare.  

 

Camilla Svedelius ansvarade för kontakt med föreläsare, Anna Strömberg för anmälningar och 

deltagaravgifter och Åsa Holfve för kontakt med utställare.    

 

Föreläsare 

Elin Thordardottir, Gudrun Svensson, Sara Willermark, Anna Ekström samt Emma Leijnse. Fyra av 

föreläsarna arvoderades med 6000 sek exkl. moms. En föreläste under ett längre pass och 

arvoderades således med 9000 sek exkl. moms. Utöver arvodering tillkom kostnader för resa och 

logi. På plats fanns 10 betalande utställare.   

 

Deltagaravgifter 2022 

 

Anmälningsavgift ”Early bird” pris Ordinariepris 

 Deltar digitalt Deltar på plats Deltar digitalt  Deltar på plats 

Medlem 2000 kr 2500 kr 2500 kr 3000 kr 

Icke-medlem 2500 kr 3000 kr 3000 kr 3500 kr 

 

Annonsering skedde på SITS hemsida, linkedin och facebookgrupp. 

  

Tal-och språkpriset 

Styrelsen beslutade att Tal- och språkpriset 2022 skulle ges till förbundet Unga med Språkstörning 

(UMS). Albert Telon, ordförande, och Wilma Dahlgren, vice ordförande, från UMS styrelse tog emot 

priset på plats.  

 

Kongressmiddagar 

Kvällen innan kongressen bjöds styrelse, revisorer, valberedning och deltagare från NLL på middag.  

Efter kongressen åt styrelsen tillsammans med en av föreläsarna en avslutande middag. 

 

Ekonomi 

Totala intäkter 336 350 sek och totala kostnader 268 812 sek innebär ett ekonomiskt resultat med 

67 538 sek i vinst.  
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Artiklar 

Under året publicerades 35 artiklar på SITS hemsida.   

 

Webbinarier 

Under våren 2022 anordnade SITS fyra samtal via Zoom. Ansvarig för webbinarierna var Barbro Bruce 

och medverkade gjorde pedagoger från språkavdelningar på förskolor i Malmö samt forskare och 

författare.  

 

Kurser och kongresser  

Två styrelseledamöter deltog på ALF:s kongress i Nyborg Strand 27–29 mars.  

  

Övrig verksamhet  

Ann Jacobson har representerat SITS i samband med Wibelfondens möten.  

  

Målsättning och måluppfyllelse för 2022 

Samtliga mål för 2022 uppnåddes förutom estimerat medlemsantal, förtydligande av 

ambassadörsroll samt en uppdaterad hemsida.  

 

• Medlemsantalet den 31/12 2022 uppgår till 

minst 400 personer - vid 2022 års utgång 

uppgick medlemsantalet till 319 vilket var 

detsamma som i slutet av 2019. Det får anses 

vara en indikator på att utbudet föreningen 

fortsatt erbjuder yrkesverksamma och andra 

intresserade inom området tal, språk-och 

kommunikation är efterfrågat. 

• Kongressen 2022 genomförs fredagen den 

14 oktober - SITS första hybridkongress 

genomfördes den 14 oktober 2022.  

• Inbjudan till kongressen 2022 ska 

annonseras senast före maj månads utgång 

2022 - En första annonsering gjordes på SITS 

FB-sida den 5 april och programmet för 

anmälan annonserades den 29 maj.  

• Kostnadsfria webbinarier anordnas för 

föreningens medlemmar - fyra webbinarier 

genomfördes under 2022. 

• Ambassadörsrollen får en tydligare 

uppdragsbeskrivning och ambassadörerna och 

bjuds in till vissa styrelsemöten och av 

föreningen anordnade aktiviteter - har inte 

genomförts.  

• Att uppdatera vår hemsida - har inte 

genomförts. 

 

 

Stockholm 22-02-05  

  

Ordförande Annelie Westlund, vice ordförande Ann Jacobson, sekreterare Camilla Svedelius, 

kassör Anna Strömberg och övriga ledamöter Marika Habbe, Åsa Holfve, Barbro Bruce, Ulrika 

Ivarsson.  

  


