Protokoll från årsmöte
i Språklärarnas riksförbund
den 7 mars 2015 i Uppsala (Blåsenhus)
kl. 08.30-09.30

Mötets öppnas av Helena von Schantz
1. Val av mötesordförande (Christina Kjellsdotter-Ander) och mötessekreterare (Térèse Mölsä)
2. Fastställande av dagordningen
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare (Eva Zetterberg-Pettersson och Olle Käll)
4. Mötets behöriga utlysande
Medlemmarna skall enligt stadgarna kallas till årsmöte i Lingua och via webbplatsen.
Riksstyrelsen har här brustit i hanteringen, vilket påpekats av revisorerna, eftersom
Språkdagarna annonserades i Lingua, men utan tid och plats för årsmöte. Den detaljerade
informationen fanns i programmet för Språkdagarna och den har flaggats och funnits
tillgänglig på hemsidan, i repskapet och i lokalföreningarna. Revisorernas förslag var att
årsmötet skulle ställas in och hållas vid senare tillfälle, men styrelsen bedömde att ett extra
möte skulle bli illa besökt och illa förberett och valde därför att genomföra årsmötet som
planerat. Information om de punkter som skulle tas upp skickades ut till lokalföreningarna
via representantskapet i god tid. Styrelsen fick enhälligt gehör för denna hantering vid det
representantskapsmöte som föregick och förberedde årsmötet.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 1)
Helena von Schantz redogör för verksamhetsberättelsen. Vi har numera en aktiv
lokalförening i Östergötland och Sydvästra Skåne. 2014 tappade föreningen 111
medlemmar, men rekryteringskampanjer har varit lyckade och vi växer ändå. Vi finns på
Facebook och Twitter. Och har synts i media.
6. Fastställande av resultat- och balansräkning (bilaga 2) samt disponering av uppkommen
vinst eller förlust
Kjell Weinius redogör för föreningens ekonomi, som är god. En viktig inkomstkälla är
annonserna i Lingua. Annonserna täcker nu tryckkostnader och arvode för redaktör, vilket är
glädjande.
7. Revisorernas berättelse
Ulrika Arvidsson läser upp revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret
Helena von Schantz redogör för styrelsens förslag till budget. Styrelsen ändrade förra året
villkoren för lokalföreningarna och det räcker med att lokalföreningarna skickar in en
blankett med uppgifter och förbinder sig att skicka in en verksamhetsberättelse vid årets slut
för att 3 500 kronor ska utbetalas. Styrelsen föreslår att detta gäller även för 2015. Årsmötet
beslutar enligt styrelsens förslag. Styrelsen föreslår att kostnaderna för styrelsemötena
förblir oförändrad, med reservation för att lokalkostnader kan tillkomma. Årsmötet beslutar
enligt styrelsens förslag. Årsmötet beslutar att det kommer att hållas ett extra repskapsmöte
2015. Styrelsen har sedan tidigare ett beslut på att driva frågan om obligatorium för språk i
grundskolan och vi ska föreslå att rektors godkännande är ett krav för att elever ska kunna
hoppa av moderna språk. Även fortbildning är något som vi ska jobba med, språklärarna
behöver mer och bättre fortbildning i språk. Styrelsen vill driva frågan att eleverna ska
kunna vikta styrkor inom ett kunskapskrav mot svagheter inom ett annat. Även
kunskapskravet om kultur och strategier är en viktig fråga, vi vill driva frågan att det enbart
ska finnas med på E-nivå i kunskapskraven. 14-15 april är bra datum för nordiska
språkdagar 2016. Datumen är kontrollerade mot nationella prov i svenska och engelska.
Årsmötet beslutar att riksstyrelsen ska arrangera nordiska språkdagar 2016, även om
resultatet blir en förlust.
10. Bestämmande av arvoden till redaktören för LMS Lingua, skattmästaren, ordförande, vice
ordförande, sekreterare, styrelseledamöter och revisorer.
Årsmötet beslutar att arvodena är oförändrade från föregående år, vilket innebär att
ordförande, redaktör för Lingua och skattmästare har en årlig ersättning om 25.000 kr, vice
ordförande 10.000 kr och sekreterare 5.000 kr. Samtliga styrelsemedlemmar har dessutom
en summa om 10 000 kr att använda till kongresser, konferenser, kurser mm. som är av nytta
för föreningen. Summan är oförändrad från förra året. Den styrelsemedlem som inte
använder sina 10 000 kr kan ta ut dem i kontanter, men då till en summa som motsvarar 10
000 kr för föreningen, dvs. skatt och sociala avgifter dras från styrelsemedlemmens arvode.
Årsmötet beslutar även om ersättning vid lönebortfall för styrelse och repskap i samband
med möte.
11. Fastställande av årsavgiften
Årsmötet beslutar att årsavgiften förblir oförändrad, dvs. 250 kr för yrkesverksamma och
125 kr för studenter och pensionärer.
12. Val av styrelseledamöter enl. § 8 i stadgarna
Årsmötet väljer nedanstående personer till nämnda poster
a. Ordförande: Helena von Schantz (omval, 1 år)
b. Sekreterare: Térèse Mölsä (omval, 2 år)
c. Skattmästare: vakant, Kjell Weinius fortsätter månadsvis tills föreningen har en
lösning
d. Representant för tyska: Corina Löwe (nyval, 2 år)
17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Hans Beeck och Astrid Mellbom väljs till revisorer (omval, 1 år)

Jill Frejdeborn och Rolf Uvenäs väljs till revisorssuppleanter (omval, 1 år)
18. Val av valberedning
Ingegerd Kahnberg, sammankallande (omval, 1 år)
Olle Käll, ordinarie (omval, 1 år)
Petra Lindberg Hulthén, suppleant (omval, 1 år)
19. Motioner
Inga motioner har kommit in.
20. Övriga frågor
Inga övriga frågor väcktes under mötet
21. Mötets avslutande
Christina Kjellsdotter Ander avslutar mötet

Christina Kjellsdotter Ander, ordförande

Térèse Mölsä, sekreteare

Eva Zetterberg-Pettersson, justerare

Olle Käll, justerare

