
Protokoll från årsmöte i Språklärarnas riksförbund den 2 april 2022
på Elite Hotel Academia, Uppsala

1. Mötet öppnas
Ordförande Mia Smith förklarar mötet öppnat.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Petra Lindberg Hultén väljs till mötesordförande.
Victoria Iribarne Gómez-Haedo väljs till mötessekreterare.

3. Fastställande av dagordningen
Samtliga deltagare fastställer dagordningen. Styrelsen har ett övrigt ärende som läggs
till i dagordningen.

4. Fastställande av röstlängd
38 medlemmar har rösträtt. 40 personer är närvarande.

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Olle Käll och Carin Söderberg väljs till justerare tillika rösträknare.

6. Mötets behöriga utlysande
Alla medlemmar ska enligt stadgarna kallas till årsmöte via Lingua och webbplatsen
senast en månad före mötet. Så har skett. Mötesdeltagarna finner att mötet är behörigt
utlyst.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Sekreterare Ingalill Zeck läser upp verksamhetsberättelsen. Digitaliseringen från förra
året har slagit igenom. Facebooksidan har utökats, Lingua har blivit digital m.m.
Språkrepresentanterna har varit väldigt aktiva. Förbundet har bytt medlemsregister och
räknar i nuläget med 1076 medlemmar sedan årsskiftet. Mer detaljerad information
kring förra årets förbundsaktiviteter återfinns i verksamhetsberättelsen som finns att
läsa i sin helhet på förbundets hemsida.

8. Föreningens ekonomi
Skattmästare Michael Meuser går igenom föreningens ekonomi. Läget är fortsatt
ansträngt men förbundet har fortfarande ett starkt eget kapital. Dock börjar förbundet
använda mer och mer av sitt sparade kapital. 2021 har förbundet haft en ökad
kostnadspost pga. investeringar, t.ex. omstruktureringen av Lingua, förbättringar av
hemsidan m.m. Förbundet går med minus sedan flera år tillbaka. Michael föreslår en



mer samlad budget för i år där man behöver se över olika poster. Mia Smith tillägger att
en del av kostnaderna utgörs av engångsavgifter och långsiktiga investeringar. 2022 har
förbundet ökat med 101 medlemmar sedan årsskiftet.

9. Revisorns berättelse
Skattmästare Michael Meuser läser upp revisorns berättelse (revisor: Lena Eriksson).
Revisorn intygar att resultat- och balansräkningen stämmer och att styrelsen har agerat
enligt föreningens stadgar och god föreningssed. Revisorn yrkar på att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Samtliga deltagare röstar för att ge ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret
Skattmästare Michael Meuser presenterar styrelsens förslag till budget. Intäkterna
beräknas till 365 425 kr under förutsättning att medlemsantalet åtminstone inte minskar
och att annonsintäkterna kan bibehållas. Utgifterna består framför allt av
styrelsearvoden, administration, lokalföreningsstödet och Lingua och landar på 446 928
kr totalt. För nästa budgetår beräknas ett minusresultat på 90 503 kr. Parentes finns med
då 30 000 kr står med som utgiftspost för eventuella framtida språkdagar, dvs. ifall fler
språkdagar organiseras i framtiden bör de täckas av utgifterna i den här posten.
Arvoden och ersättningar kommer att ligga kvar på förra årets nivå. Årsmötet
godkänner styrelsens förslag till budget. Styrelsen förbehåller sig rätten att vidta
åtgärder som kan förbättra det ekonomiska läget.

12. Beslut om arvoden och andra ersättningar
Årsmötet beslutar om följande ersättningar och arvoden, att utbetalas årligen och i SEK:
Ordförande: 25 000 SEK
Vice ordförande: 10 000 SEK
Skattmästare: 25 000 SEK
Redaktör för Lingua: 25 000 SEK
Sekreterare: 10 000 SEK
Styrelseledamot med ansvar för förlagskontakter: 10 000 SEK
Styrelseledamot med ansvar för IT/hemsidan/sociala medier: 10 000 SEK
Språkrepresentant engelska:   5000 SEK
Språkrepresentant tyska:        5000 SEK
Språkrepresentant franska:     5000 SEK
Språkrepresentant spanska :   5000 SEK
Revisionsbyrå: enligt faktura
Bidrag till aktiva lokalföreningar: 2 000 SEK



Styrelseledamöter får i händelse av framtida språkdagar fortsatt delta på förbundets
bekostnad. Förbundet står för resa, språkdagarnas aktiviteter och de måltider som ingår.
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 10000 kr
totalt.
Korrekturläsning av förbundets tidskrift Lingua arvoderas med 600 kr brutto per
korrekturläsare och utgåva.
Extra arbetsinsatser i form av biträdande redaktörskap eller liknande arvoderas med
skäligt arvode.
Samtliga deltagare röstar för och beslutar och faställer arvoden och andra ersättningar.

13. Fastställande av årsavgiften
Samtliga deltagare röstar för och beslutar att höja årsavgiften från 250/125 kr till 300 kr
för yrkesverksamma medlemmar och 150 kr för pensionärer och heltidsstuderande.
Avgiften gäller från och med årsskiftet 2022/2023.

14. Styrelsens propositioner
Styrelsens tillägg i stadgar röstas igenom av samtliga deltagare på mötet.
Stadgeändringen har publicerats tidigare i Lingua och gäller ekonomin för vilande
lokalföreningar.

Förslag till stadgeändring:
En lokalförening som bestämmer att tillfälligt lägga ner sin verksamhet övergår till att
bli en vilande lokalförening och överför sina tillgångar till riksförbundets konton. Dessa
medel får vara innestående i två år fr.o.m. att lokalföreningen fattade beslutet på ett
årsmöte. Bildar lokalföreningen inom denna tid av två år en ny styrelse återbetalar
riksstyrelsen lokalföreningens parkerade tillgångar.

Startar lokalföreningen en ny verksamhet efter två år betraktas denna förening som en
nystartad lokalförening och erhåller ett startkapital på den summa som motsvarar det då
aktuella lokalföreningsbidraget.

Tillgångar från lokalföreningar som inte betalas tillbaka övergår i riksstyrelsens
förvaltning och används - så som alla finansiell medel - för alla medlemmars bästa.

15. Val/bekräftelse av styrelseledamöter enl. §8 i stadgarna
Årsmötet väljer nedanstående personer till nämnda poster



a. Ordförande (år 2 av 2 år)
Mia Smith väljs till ordförande.

b. Vice ordförande nyval (år 1 av 2 år)
Kent Fredholm väljs till vice ordförande.

c. Sekreterare nyval (år 1 av 2 år)
Victoria Iribarne Gómez-Haedo väljs till sekreterare.

d. Redaktör för Lingua omval (år 1 av 2 år)
Jacob Pettersson väljs till redaktör.

e. Skattmästare omval (år 1 av 2 år)
Michael Meuser väljs till skattmästare.

f. Ansvarig för kontakt med förlag och annonsörer (år 2 av 2 år)
Birgitta Milbrink väljs till styrelseledamot med ansvar för förlagskontakter.

g. Engelskrepresentant omval (år 1 av 2 år)
Carolina Clarin väljs till engelskrepresentant.

h. Tyskrepresentant (år 2 av 2 år)
Sara Forster väljs till tyskrepresentant

i. Franskrepresentant (år 2 av 2 år)
Térèse Mölsä väljs till franskrepresentant

j. Spanskrepresentant (år 2 av 2 år)
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 Agustín Riverol som
representant för modersmål. De båda övriga uppdragen är vakanta och styrelsen arbetar med
att tillsätta dem under året.

16. Val av valberedning
Följande personer väljs till valberedning: Ann-Sofi Forssell (sammankallande), Daniel
Johnson, Helene Nelson Lindgren.

17. Val av revisor
Följande personer väljs till revisorer: Lena Eriksson, Argos revision AB i Umeå och



suppleant Kjell Weinius.

18. Ev. motioner
Inga motioner har framlagts.

19. Övriga ärenden
Mia Smith lägger fram styrelsens motion kring framtida verksamhetsutveckling. En av
de stora punkterna är: skulle det vara rimligt att gå från fyra nummer till tre nummer av
Lingua?  Styrelsen lyfter tanken på årsmötet och kommer att skicka ut en undersökning
kring detta till sina medlemmar via Arcmember.

20. Mötet avslutas
Mötesordförande Petra Lindberg Hultén förklarar mötet avslutat.

Petra  Lindberg Hultén
Mötesordförande

Victoria Iribarne Gómez-Haedo
Mötessekreterare

Olle Käll
Justerare

Carin Söderberg
Justerare


