
    

    

    

    

    

    

      

 Protokoll till styrelsemöte  

          4 juni 2020 kl. 10-12.00 

 

Närvarande: Åsa Thunström, Josefine Ottosson, Karin Jonsson, Marcus 

Magnusson, Åsa Adolfsson, Viktoria Berglund, Linn Nyberg Ekengren, Erik 

Roupe, Louise Zejlon, Anna Norberg, Elisabeth Corsander, Sofia Flinkfeldt 

Frånvarande: Jennifer Shutzberg 

 

$1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Åsa Thunström 

 

$2. Val av sekreterare och justerare  

Louise Zejlon valdes till sekreterare och Åsa Adolfsson till justerare 

 

$3. Föregående mötesprotokoll  

Tidigare mötesprotokoll godkännes  

 

$4. Ekonomi och medlemmar 

Föreningen har ett tapp på medlemmar. Det är 22 som har anmält 

institutionsmedlemskap och endast 15 som har betalat in sitt 

institutionsmedlemskap. Det gör att intäkterna minskat med 6900kr. Samtidigt 

har utgifterna i år varit mindre för föreningen. Anledningen till färre medlemmar 

skulle kunna bero på rådande situation med covid-19 eller det nya 

institutionsmedlemskapet.  

 

$5. Institutionsmedlemskap, frågetecken kvar? 

Det finns ett behov av att utvärdera institutionsmedlemskapet och då i 

samarbetet med medlemmarna. En möjlig risk med institutionsmedlemskapet är 

att vi tappar medlemmar i stora institutioner då beslut om medlemskap hamnar 

ovanför enskilda medlemmar. Flertalet institutioner efterfrågar e-faktura något 



som momsfria föreningar kan få problem med. Detta ger upphov till mycket jobb 

för föreningen, att få in betalningar från medlemmar blir tidskrävande. 

Efterfrågan om e-faktura kan komma att kvarstå även i framtiden, att inte kunna 

möta medlemmarnas behov kan bli ett potentiellt hinder. I september hålls ett 

nytt större möte för att fortsätta diskutera dessa frågor. Vissa medlemmar har 

även uttryckt en orättvisa i att det är en röst per institution vid röstning av det 

pedagogiska priset.  

 

$6. Pedagogiska priset 

Röstningen pågår till och med den 15 juni. Medlemmar som ej röstat uppmanas 

att rösta. Filmerna på årets finalister har mötts med stor uppskattning av våra 

medlemmar. 

     

$7. Vårmötet i september 

Osäkert hur det blir med mötet. Planen är att föreningen går ihop med forum för 

utställare och gemensamt håller i en workshop. Ett troligt datum är någonstans 

mellan 7–9 september. Möjligheten finns att mötet blir digitalt. Det kommer visa 

sig efter ytterligare samtal med forum för utställare.   

 

$8. Dialog angående corona i regionerna 

Föreningen önskar ta reda på hur vårens omständigheter med corona påverkat 

våra medlemmar. En enkät föreslås skickas ut bland samtliga medlemmar i 

samtliga regioner. I enkäten är det viktigt att få med medlemmens 

tjänst/yrkestitel och vilket huvudmannaskap det är i verksamheten medlemmen 

jobbar i. Louise Zejlon ansvarar för att skapa en enkät och se till att den skickas 

ut.  

 

$9. Mindre konferenser i regionerna i höst  

Region syd har redan en planerad konferens i höst. Föreningen ser gärna att 

övriga regioner gör något liknande. Budgeten för detta är 5000kr per region. 

Regionansvariga får i uppdrag att fundera vidare på vad de önskar skapa för 

konferenser. Föreningen tar upp frågan igen efter sommaren. 

    $10.Större konferens med Forum för utställare längre fram  

Finns tankar på att genomföra en större konferens ihop, förslagsvis en 

tvådagarskonferens. Detta är inte längre aktuellt till hösten utan planeras ske till 

våren istället någon gång i mars. Temat på konferensen är yttrandefrihet. Finns 

även förslag på att temat ska vara yttrandefrihet och hot. Föreningen föreslår 



yttrandefrihet som samlande tema och tror att man automatiskt under 

konferensen kommer vidröra ämnet hot.    

 

    $11.Årshjul  

En årsplanering finns men behövs ses över och kanske fyllas på ytterligare. Den 

skickas ut till styrelsens medlemmar som får möjlighet att inkomma med 

synpunkter. Styrelsen återkommer i arbetet med årshjulet igen så fort mötena 

återupptas i höst. Målsättningen med årshjulet är att lättare får ut ”save the 

date” för medlemmar med ambitionen att det sker innan årsskifte sker.  

 

    $12.Omvärldsbevakning 

Uppfattning är att det finns ett stort intresse bland föreningens medlemmar att 

mötas. Finna ett forum för att diskutera och utbyta erfarenheter och tankar med 

varandra. Idén om att föreningen skulle kunna anordna en digital Afterwork för 

sina medlemmar undersöks vidare.  

 

    $13.Möten under HT  

Planerade möten, samtliga kl. 15, är följande:  

• 31 augusti 

• 28 september 

• 19 oktober 

• 23 november  

• 14 december 

Vi hoppas kunna genomföra fysisk träff i början på nästa år förslagsvis 28–29 

januari  

    $14.Övriga frågor  

Inga  

 

 

 

 

Louise Zejlon, sekreterare 

 

 

 

 

Åsa Adolfsson, justerare 


