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Protokoll styrelsemöte 23-03-15 

Tid: 17.00 – 18:30 

Digitalt möte, via Zoom 

Närvarande: Annelie Westlund, Åsa Holfve, Marika Habbe, Anna Strömberg, Ulrika Ivarsson, Elin Jälmbrant, 

Louise Bengtsson, Camilla Svedelius, Ann Jacobson 

 

1. Mötet inleds • Genomgång av dagordning.  

2. Protokoll • Genomgång av föregående protokoll. 

3. Styrelsen • Elin Jälmbrant och Louise Bengtsson är nyligen 
invalda, och är med på sitt första styrelsemöte idag. 

4. Ekonomi • Aktuell status: Plusgirot, 208 847 kronor och 
Sparkontot, 184 804 kronor 

5. Medlemsfrågor • Aktuellt medlemsantal: 188 medlemmar som 
betalat per dags datum. 

6. Kongress  • Ann – nuläge: 
o Offert och sammanställning från förra 

mötet ligger på styrelsesidan. 
o Inbjudan/program: endast några små 

justeringar behöver göras. Programmet ser 
jättefint ut. Ann skickar återkoppling till 
Oliver, och därefter övergår vi till steg två i 
planeringen av programmet. 
Bakgrundsbilderna på de två första sidorna, 
bör de byta plats? 

o Föreläsare: samtliga abstracts har nu 
inkommit. Föreläsarna ”droppas” lite då och 
då, hittills har vi avslöjat två av dem. 

o Paneldiskussion: Vem ska ingå i panelen 
förutom Maaike Hajer och May-Britt 
Monsrud? Vi beslutar att Hanna Helttunen, 
Louise Bengtsson och Ulrika Ivarsson deltar i 
panelen. Moderator: Elin Jälmbrant.  

o Marika kontaktar Hanna, och Camilla 
kontaktar May-Britt och Maaike, för 
information om panelsamtalet. Hur går vi ut 
till medlemmar/deltagare angående 
panelsamtalet? Ulrika formulerar en mening 
eller två, gällande panelsamtalet som vi 
använder för ”reklam” i vårt program och på 
Facebook.  
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o Elin, Louise och Ulrika utformar ett 

ramverk för panelsamtalet. Maaike och 
May-Britt får den informationen under 
hösten. 

o Tal och språkpris: Diskussion kring vad som 
är skattepliktigt, där en gåva skiljer sig från 
en pengasumma. Beslut tas vid 
styrelsemötet den 14 juni.  

o Utställare: Vi har 10 platser. Hur ska vi 
tänka? Klara konferens tar 850 kronor per 
utställare. Fysiskt och digitalt deltagande 
kostar 1 750 kronor per utställare. Åsa 
kontaktar i första skedet de utställare som 
deltog förra året, samt Hegas. 

o Intresseorganisationer: UMS/Albert har fått 
en inbjudan att delta på kongressen och i 
utställningen, utan kostnad. Vi inväntar svar 
(till Annelie). Övriga intresseorganisationer 
får möjlighet att ha sina broschyrer på plats. 

o Utvecklingsprojekt: Ann föreslår artiklar till 
Marika, kring projekten? Framöver: kan 
projekten medverka via posters, eller 
alternativt som utställare? 

7. Webbseminarie  • Ulrika och Elin informerar. Två webbinarier är 
genomförda. Det tredje webbinariet kommer i 
mitten av april och har fokus förskola. Vi har haft 
327 visningar på det första, men enbart 13 (hittills) 
på det senaste. Kan temat uppfattas som smalt?  
 

• Behöver vi ”puffa” för webbinarierna? Ja, det ska vi 
göra. Ulrika och Elin kikar på att göra en kort ”jingel” 
att visa från det senaste webbinariet, för att väcka 
intresse. Viktigt att ta vara på statistiken kring 
webbinarierna och ta med sig inför fortsatt 
planering. 
 
Camilla skickar en ny blänkare till Eva-Kristina 
Salameh och Johanna Kristensson inför kommande 
webbinarier. De har tidigare tackat ja till att delta. 

8. Marknadsföring • Kongress: Alla i styrelsen marknadsför på olika sätt. 
Hur når vi ut? Föreläsarna droppas – hittills som 
nämnts två. Reklam för kongressen via 
webbinarierna. Marika ordnar med plats på 
Facebook. Annelie har lagt ut information via 
Linkedin. Logopederna har ett kalendarium på 
webben. Marika ser till att SITS kongress kommer 
med i kalendariet. Vilka tidskrifter kan vi annonsera 
i? Annelie kollar upp om vi kan lägga ut information 
via Special Nest. Kan vi ha en tävling: dela och vinn 
en digital biljett?  
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I slutet av april kan förhoppningsvis anmälan till 
kongressen vara möjlig att göra. 

9. Hemsidan och 
Facebook 

• Antal följare: 2187 (september) – 2225 (oktober) 
2239 (november) – obs! gammal information, 
troligen fler per dags dato. 

10. Tal och Språk • Marika – nuläge: ett jämnt inflöde av artiklar nu 
under våren.  

11. Wibelfonden • Inget nytt att rapportera. Ann granskar 
årsredovisningen. Möte 11 maj nästa gång.  

12. Övrigt • Anna och Camilla berättar kort om NLL. En 
översiktlig - och ett par mer djupgående artiklar 
kommer under våren och försommaren. Samtal om 
NLL tar vi nästa styrelsemöte. 

• Annelie och Marika berättar kort om slutkonferens 
projekt ”Äntligen”: ett referat kommer i veckan. 
Samtal om projektet tar vi nästa styrelsemöte. 

• Nyhetsbrev på hemsidan: Bordläggs till nästa 
styrelsemöte. 

• IALP 2024 i Wien: IALP fyller 100 år nästa år. Detta 
tar vi upp mer om, under nästa styrelsemöte. 
 

13. Nästa styrelsemöte • 19 april 2023, klockan 17:00 - 18:30  
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