
Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Datum: 2010-04-24
Tid: 11.30-12.00
Plats: Folkuniversitetet, Göteborg

§ 1 Mötet förklarades öppnat av Riks-Lisas ordförande Birgitta Anstrin-Åstedt. Birgitta 
redogjorde för vilka styrelsemedlemmar som inte kunde närvara.

§ 2 Årsmötet förklarades behörigt utlyst.

§ 3 Dagordningen godkändes.

§ 4 Gun-Inger Soleymanpour utnämndes till ordförande för årsmötet.

§ 5 Sofia Löwenhielm valdes till sekreterare för årsmötet.

§ 6 Fredrik Harstad och Anna Kumlin valdes till justerare och rösträknare.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Birgitta Anstrin-Åstedt. 
Verksamhetsberättelsen är publicerad i Lisetten 1-2010, s 6. Ett fel upptäcktes: årsavgiften för 
skolor och institutioner 2009 ska vara 460 kr, inte 380 kr. 
Verksamhetsberättelsen antogs av årsmötet.

§ 8 Ekonomisk redovisning – Årsredovisning för Riksförbundet lärare i svenska som 
andraspråk 2009. Mötets ordförande redogjorde för årsredovisningen, samt jämförde med 
2008 års redovisning. Intäkterna har minskat marginellt under 2009. Utgifterna: bidrag till 
lokalföreningar har ökat utifrån beslut på förra årsmötet; utgifterna för styrelsemöten har ökat. 
Totalt har utgifterna ökat med ca 16 000 kr i jämförelse med föregående  verksamhetsår. 
Inga frågor. Ordförande tackade Berit Renqvist för arbetet. 

§ 9 Revisionsberättelsen föredrogs av ordföranden och lades till handlingarna. 

§ 9b Styrelsens ansvarsfrihet. Mötets ordförande lämnade ordet fritt. Mötet beslutade att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

§10 Motioner. En motion från Stockholms-LiSAs styrelse 14/4 – ”Motion angående brister i 
distribution av tidningen LiSetten” (Bilaga 1). Mötets ordförande påtalade att motionen 
inkommit för sent enligt stadgarna, vilket innebär att lokalorganisationerna inte har haft 
möjlighet att diskutera frågan. Mötet beslutade p.g.a. detta att frågan behandlas under punkten 
övriga frågor. 

§ 11 RiksLisas ordförande föreslog oförändrade avgifter för nästa verksamhetsår. Förslaget 
antogs av mötet.

§ 12 Val av styrelseledamöter. Mötets ordförande lämnade över ordet till Eva Brunnberg från 
valberedningen. Valberedningen förslag delades ut och Eva läste upp en presentation gällande 
nya, föreslagna Kirsti Södergren-Kokkonen. 



Följande förslag på ledamöter förelåg: Ellinor Blanco (1 år kvar), Monica Andersson (1 år 
kvar), Kerstin Pirard (1 år kvar), Maria Pettersson (1 år kvar), Annika Bergström (1 år kvar), 
Berit Renqvist (2 år omval), Bosse Thorén (2 år omval) och Jane Saleskog (2 år nyval). 
Suppleanter: Anna Kumlin (omval) och Kirsti Södergren-Kokkonen (nyval). Mötets 
ordförande frågade om övriga förslag på ledamöter förelåg. Valberedningens förslag på 
styrelseledamöter godkändes av mötet. 

§ 13 Birgitta Anstrin-Åstedt omvaldes till ordförande för Riks-LiSA.

§ 14 Revisor, Sonja Wolf, och revisorssuppleant, Yvonne Uhlin, omvaldes för nästa 
verksamhetsår.

§ 15 Val av valberedning. Förslag: sittande. Sittande valberedning önskade avstå. Förslag: 
varje lokalförening utser varsin person. Sundsvall: Lena Lindbäck; Göteborg: Annika Kvick 
ställer upp förutsatt att Göteborgs-Lisa finner ytterligare en person. Mötets förslag är att 
valberedningen utgörs av Lena Lindbäck, Annika Kvick och den ytterligare person som 
Göteborgs-Lisa utser. Göteborg-LiSA påtar sig att utse ytterligare en person senast 1 
september. Gun-Inger ansvarar för att kontakta Lena Lindbäck för att tillfråga henne om hon 
godkänner att vara sammankallande för valberedningen. 

§ 16 Övriga frågor: Motionen från Stockholms-LiSAs styrelse som inkommit för sent enligt 
stadgarna, behandlades som en övrig fråga. Motionen berör problem med uteblivna tidningar 
och efterlyser även en tydlig information om vart man vänder sig, då tidningen uteblir (se 
bilaga 1). Anna Kumlin redogjorde för ett möte i Stockholms lokalförening, där frågan 
dryftades. Birgitta redogjorde för hur Riks-Lisas styrelse har hanterat frågan då det kommit 
till deras kännedom. Efter diskussion beslutade mötet, att det i Lisetten och på hemsidan skall 
finnas en hänvisning till Berit Renqvist, kassör och matrikelansvarig - ”Vid utebliven tidning: 
kontakta…”. Birgitta ansvarar för att detta genomförs. Birgitta Anstrin-Åstedt föreslog 
därutöver att rutinerna ska ses över och även formerna för medlemskap. Styrelsen tar ansvar 
för att fortsätta arbeta med frågan och se över rutiner för att förbättra dessa.

§ 17 Mötet förklarades avslutat. Mötets ordförande tackade för visat engagemang.

Sekreterare

Sofia Löwenhielm

Justerare Justerare

Anna Kumlin Fredrik Harstad
 
Bilagor:
Bilaga 1. Motion angående brister i distribution av tidningen LiSetten



Bilaga 1

Stockholm 2010-04-14

Motionär: Stockholms-LiSAs styrelse

Motion angående brister i distribution av tidningen LiSetten

På förekommen anledning vill vi att styrelsen för Riks-LiSA blir medvetna om att och undersöker 
varför distributionen av vår tidning LiSetten inte alltid fungerat. Ett exempel är institutionen 
Sundbybergs vuxenutbildnings och även enskilda medlemmars uteblivna tidningar. 

När det gäller Sundbybergs vuxenutbildning har vi på nära håll kunnat följa ärendet: År 2009 har 
institutionen betalat för sitt medlemskap men det gamla tryckeriet, som distribuerade, hade missat 
vid utskicken av två nummer. I år, 2010, har institutionen inte fått inbetalningskort men har nu 
med vår hjälp fått det och betalat avgiften. Trots detta har ingen tidning kommit!

Även enskilda medlemmar har hört av sig till oss och klagat på att de inte fått tidningen.

Föreningen har ju ett vikande medlemsantal och om distributionen av inbetalningskort eller av 
vår tidning inte fungerar, kan ju detta vara en anledning!

Vi efterlyser också en tydlig information i tidningen om vart man vänder sig om tidningen uteblir.

Vi föreslår därför att Riks-LiSAs styrelse beslutar:

• att undersöka hur/att distributionen av inbetalningskort och av tidningen fungerar t ex 
med hjälp av stickprov bland våra medlemmar, både enskilda och institutioner.

• att om brister uptäcks, åtgärda dessa.

• att se till att information om vart man vänder sig vid utebliven tidning blir tydlig i 
tidningen.

• att styrelsen redovisar hur och när man åtgärdar ovanstående.

 


