Protokoll från årsmöte i Språklärarnas riksförbund
den 21 mars via Zoom
1. Mötet öppnas
Anna Anu Viik öppnar årsmötet och då mötet, pga det inställda årsmötet i Umeå
(coronevirusläget), hålls digitalt informerar Corina Löwe om tekniken.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Anna Anu Viik väljs till mötesordförande och Ingalill Zeeck väljs till mötessekreterare.
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs
4. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs genom att deltagarna registrerar sig med namn i zoomchatten.
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Till justerare väljs Kent Fredholm och Daniel Johnson, rösträknare är Corina Löwe då
hon sköter tekniken.
6. Mötets behöriga utlysande
Alla medlemmar ska enligt stadgarna kallas till årsmöte via Lingua och webbplatsen
senast en månad före mötet. Ordföranden berättar att mötet hålls vid den utsatta tiden,
men mötesplatsen är ändrad från Umeå till videokonferens via Zoom. Pga det rådande
läget har meddelandet om ändrad mötesplats gått ut sent men har lagts ut på webbplats
samt i Facebook-gruppen.
Mötesdeltagarna finner att mötet är behörigt utlyst, men Helene Nelson Lindgren reserverar
sig mot detta då hon anser att mötets plats annonserats i sista minuten.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Föredras av Ingalill Zeeck i punktform i en PowerPoint och där deltagarna ombads gå till
webbplatsen för att få tillgång till en detaljerad verksamhetsberättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disponering av uppkommen
vinst eller förlust
Michael Meuser redogör för resultat- och balansräkning samt disponering av uppkommen
vinst eller förlust. Förbundet hade drygt 586 000 kr i kassan vid årsskiftet 2019/2020.
9. Revisorernas berättelse
Michael Meuser redogör för revisorernas berättelse. Dokumentet från revisionsbyrån visas
digitalt på deltagarnas skärmar.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
11. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret
Michael Meuser presenterar styrelsens förslag till budget och även denna finns på deltagarnas
skärmar. Året visar ett minusresultat och Michael Meuser berättar hur det uppkommit och
hur styrelsen resonerar kring hur detta ska hanteras. Papperstidningen Lingua planeras att
digitaliseras för att minska kostnader. Frågor från deltagare som besvaras: Hur kommer
redaktörsskapet för Lingua att se ut? Den uppskjutna Språkdagens kostnader. Spri är
medlem i FIPLV.
Därefter godkänner årsmötet budgeten.
12. om arvoden och andra ersättningar
Årsmötet beslutar om följande ersättningar och arvoden, att utbetalas årligen och i SEK:
Ordförande:
25 000
Vice ordförande:
10 000
Skattmästare:
25 000
Redaktör för Lingua:
25 000
Sekreterare:
10 000
Styrelseledamot med ansvar för förlagskontakter: 10 000
Revisionsbyrå
enligt faktura
Bidrag till aktiva lokalföreningar:
2 000
Styrelseledamöter disponerar även 8 000 kronor vardera för fortbildning, konferensdeltagande och dylikt. I de fall inget sådant deltagande är aktuellt kan beloppet tas ut som
arvode till en sammanlagd kostnad av 8 000 kr för föreningen.
Utöver ovanstående arvoden deltar styrelseledamöter på Språklärarnas riksförbunds
bekostnad i föreningens språkdagar (deltagaravgift, resa och logi samt de måltider som ingår
i konferensprogrammet).
Arbete med planering av språkdagar: den lokalförening som arrangerar språkdagar tilldelas
30 000 kronor oberoende av om språkdagarna går med vinst eller förlust. När riksstyrelsen
arrangerar språkdagar, arvoderas de ledamöter som haft det huvudsakliga ansvaret i enlighet
med arbetsinsatserna. Den högsta ersättningen som utgår är 10 000 kr. totalt.
Arbetsinsatser i form av korrekturläsning, biträdande redaktörskap eller annan behjälplighet
arvoderas med skäligt arvode, dock högst 5 000 kronor per person och verksamhetsår.
Styrelsen äger rätt att bestämma över detta arvodes utbetalning och belopp (upp till 5 000
kronor per person och verksamhetsår).
13. Fastställande av årsavgiften
Styrelsens förslag är oförändrad årsavgift (ordinarie pris 250 kronor, 125 kronor för
pensionärer och heltidsstuderande, vid värvning av ny medlem betalas båda av 250 kronor).
Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

14. Propositioner
Styrelsen föreslår följande ändringar i stadgarna:
a) Förbundets säte är Stockholm.
b) Förbundet är religiöst och politiskt obundet.
c) Ändring i skrivningen så att uppdraget som revisor också kan utföras av en
revisionsbyrå.
Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.
15. Val av styrelseledamöter enl. § 8 i stadgarna
Årsmötet väljer nedanstående personer till nämnda poster
a. Ordförande omval
Anna Anu Viik väljs till ordförande.
b. Vice ordförande omval
Helene Nelson Lindgren väljs till vice ordförande.
c. Sekreterare omval
Ingalill Zeeck väljs till sekreterare.
d. Redaktör för Lingua
Elisabeth Tegelberg väljs till tillförordnad redaktör för Lingua #1 och #2. Redaktör för #3
och #4 tillsätts under året. Birgit Harling och Birgitta Milbrink ansvarar för detta då
ansökningstiden inte gått ut. Det lämnas till styrelsen att efter sommaren besluta om
tillförordnad redaktör. Valberedningen har mandat att utse den andra tillförordnade
redaktören för Lingua #3 och #4.
e. Skattmästare omval
Michael Meuser väljs till skattmästare.
f. Ansvarig för förlagskontakter omval
Birgitta Milbrink väljs till styrelseledamot med ansvar för förlagskontakter.
g. Engelskrepresentant omval
Carolina Clarin väljs till engelskrepresentant.
h. Tyskrepresentant
Corina Löwe väljs till tyskrepresentant
i. Franskrepresentant
Térèse Mölsä väljs till franskrepresentant
j. Spanskrepresentant

Adriana Sturesson väljs till spanskrepresentant.
Representanter i italienska, ryska, modersmål och människans språk väljs direkt av styrelsen.
Linda Smidfeldt fortsätter som representant för italienska och Sona Welsapar som
representant för modersmål. De båda övriga uppdragen är vakanta och styrelsen arbetar med
att tillsätta dem under året.
16. Val av två revisorer och revisorssuppleanter
Årsmötet beslutar enligt punkt 14 c . Som revisor anlitas Åsa Edvinsson på Argos Revision
AB.
17. Val av valberedning
Till valberedningen väljs Olle Käll omval(sammankallande), Mia Smith omval och Ann-Sofi
Forsell nyval. Petra Lindberg-Hultén tackas för sin insats under tidigare år.
18. Utseende av firmatecknare
Detta görs på det konstituerande mötet.
19. Motioner
Inga motioner har kommit in.
20. Övriga frågor
Inga övriga ärenden har kommit in.
21. Mötet avslutas
Anna Anu Viik avslutar mötet.
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