Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk
Årsmöte lördagen den 13 april 2013, Wendela Hebbegymnasiet, Södertälje
Närvarande: Birgitta Anstrin Åstedt, Lena Lindbäck, Anna Carlehed, Jennie Andersson, Sonja
Wolf, Sigbritt Herbert, Annelie Drewsen, Emma Karlsson, Elisabeth Kreutz, Berit Palmgren,
Kerstin Pirard, Marianne Bloch
§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade välkommen.
§ 2 Fastställdes att årsmötet utlysts i behörig ordning.
§ 3 Dagordningen godkändes.
§ 4 Till mötets ordförande valdes Birgitta Anstrin Åstedt.
§ 5 Till sekreterare valdes Marianne Bloch.
§ 6 Till justerare valdes Annelie Drewsen och Jennie Andersson.
§ 7 Ordförande läste upp verksamhetsberättelse som kunde läggas till handlingarna.
§ 8 Årsredovisningen gicks igenom. Man konstaterade ett underskott på 10,000 kr, vilket till
viss del kunde förklaras med ett minskat antal medlemmar och att förra årets årsmöte
blivit dyrt.
Revisorn föreslog att man vid redovisningen jämför med föregående års redovisning.
Många medlemmar har ännu inte betalat medlemsavgiften. Även till nästa nummer av
LiSetten (nr 2) bifogas inbetalningskort med påminnelse.
Förslag om att försöka upprätta ett medlemsregister med mejladresser för att billigare
kunna nå medlemmar.
Årsredovisningen lades till handlingarna.
§ 9 Revisorn läste upp revisionsberättelsen och styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet.
Från kassören meddelades att det finns 238,000 kr på kontot. Efter fasta utgifter kommer
cirka 103,000 kr att finnas kvar som möjliggör deltagande i olika aktiviteter.
Både i LiSetten och på hemsidan ska en påminnelse om medlemsavgiften finnas med.
Förslag om kontaktpersoner i de olika regionerna som hjälper till att få fram information.
§ 10 Inga motioner hade inkommit.
§ 11 Det bestämdes att bibehålla nuvarande medlemsavgift.
§ 12 Ny styrelse valdes i enlighet med valberedningens förslag, se bilaga.
§ 13 Till ny ordförande valdes Linda Castell.

Avgående ordförande Birgitta Anstrin Åstedt har gjort en sammanställning av
styrelsearbetet som hon vidarebefordrar till den nya ordföranden.
§14 Till revisor omvaldes Sonja Wolf och till suppleant Anna Hedlund.
Förslag om att ändra stadgarna till två revisorer och en revisorssuppleant.
§15 Till valberedning omvaldes Anna Carlehed och Lena Lindbäck. Birgitta Anstrin Åstedt
valdes in som ny representant i valberedningen.
Anna Carlehed valdes till sammankallande i valberedningen.
§ 16 Övriga frågor:
• Marknadsföringsfrågor diskuterades. Varför tappar föreningen medlemmar? Man
kunde konstatera att mycket som man tidigare kämpade för nu har lyfts upp på en
högre nivå och det finns även andra organisationer som jobbar med våra frågor.
Birgitta Anstrin Åstedt väckte frågan om vad vi ska ha LiSA till. SFI har det
fortfarande svårt och man behöver lägga ett större fokus på SFI. Eventuellt skulle
en lokalavdelning för SFI behövas.
• Stadgarna behöver ses över och eventuellt revideras.
• Birgitta lägger in nya styrelsemedlemmar i googlegroups.
• Eva Westergren samordnare för LiSetten. Även Annelie Drewsen tar ansvar för
tidningen.
• Möten under hösten blir söndag 22 september och söndag 17 november kl. 9.00 15.00.
• Nya styrelsen beslutar via mejl om ett konstituerande möte i maj. Annelie
ansvarar.
§ 17 Birgitta avslutade mötet och tackade för sig.
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