
Protokoll	  Årsmöte	  2015	  

Stockholms	  språklärareförening	  
Torsdag	  5	  februari	  2015	  Kl.	  19.10	  

	   	  
Närvarande:	  Luis	  Abarca,	  Karin	  Jansson,	  Ralf	  Nyström,	  Yvonne	  Hedman,	  
Elisabeth	  Poignant,	  Barbara	  Wallsten,	  Viktoria	  Lindström	  och	  Clemencia	  
Persson.	  	  
	  
1.	  Årsmötets	  öppnande	  	  

Ordförande	  öppnade	  årsmötet.	  
	  
2.	  Val	  av	  mötesordförande	  och	  mötessekreterare	  

Till	  mötesordförande	  valdes	  Elisabeth	  Poignant	  och	  till	  mötessekreterare	  
valdes	  Viktoria	  Lindström.	  
	  
3.	  Val	  av	  justeringsperson	  	  

Till	  justeringsperson	  valdes	  Ralf	  Nyström.	  
	  
5.	  Årsmötets	  behöriga	  utlysande	  

Inbjudan	  till	  årsmöte	  publicerades	  på	  Riksförbundets	  hemsida,	  
lokalföreningens	  flik.	  Dessutom	  sändes	  den	  ut	  till	  samtliga	  medlemmar	  via	  
e-‐post.	  Numera	  finns	  det	  inga	  medlemmar	  som	  inte	  har	  e-‐post.	  Detta	  
skedde	  den	  19	  januari,	  17	  dagar	  innan	  årsmötet.	  Vi	  återkommer	  till	  
tidsfristen	  när	  vi	  talar	  om	  stadgarna	  senare.	  Dagordningen	  och	  bilaga	  om	  
stadgarna	  lades	  upp	  i	  Facebook-‐gruppen	  helgen	  innan	  årsmötet.	  	  
	  
6.	  Verksamhetsberättelse	  över	  det	  gångna	  året	  

Ordföranden	  läste	  upp	  verksamhetsberättelsen	  över	  den	  föregående	  
perioden	  sedan	  tidigare	  årsmötet	  (se	  bilaga).	  Planer	  och	  förslag	  för	  
kommande	  verksamhetsår	  lades	  fram.	  	  
	  
8.	  Redogörelse	  för	  föreningens	  ekonomi	  

Kassören	  redogjorde	  för	  föreningens	  ekonomi	  (se	  bilaga).	  Då	  föreningen	  
inte	  själv	  hanterar	  medlemsavgifter	  utan	  får	  sitt	  årsbidrag	  från	  
riksföreningen	  behöver	  berättelsen	  inte	  föreläggas	  valda	  revisorer	  utan	  
omfattas	  av	  riksföreningens	  centrala	  revision.	  	  
	  	  
9.	  Val	  av	  styrelse	  

Eftersom	  hela	  styrelsen	  endast	  innehavt	  sina	  poster	  i	  knappt	  ett	  år	  föreslås	  
denna	  gång	  omval	  av	  samtliga	  ledamöter.	  Denna	  punkt	  ska	  sedan	  fördjupas	  
i	  frågan	  om	  stadgarna.	  	  



Som	  ordförande	  valdes	  Elisabeth	  Poignant	  (ryska	  och	  människans	  
språk),	  med	  rätt	  att	  teckna	  firma.	  	  
Som	  sekreterare	  valdes	  Viktoria	  Lindström	  (franska).	  	  
Som	  kassör	  valdes	  Luis	  Abarca	  (spanska),	  med	  rätt	  att	  teckna	  firma.	  
Som	  övriga	  ledamöter	  valdes	  Ralf	  Nyström	  (engelska/tyska),	  Karin	  
Jansson	  (tyska),	  Yvonne	  Hedman	  (spanska),	  Barbara	  Wallsten	  (tyska).	  	  
Som	  suppleanter	  tillfrågas	  Olivia	  Naue	  (engelska/tyska)	  och	  Susanne	  
Graham	  (engelska).	  
	  
10.	  Övriga	  frågor	  

Vi	  har	  förgäves	  försökt	  att	  hitta	  Stockholms	  språklärareförenings	  stadgar	  
från	  tidigare	  år	  för	  att	  anknyta	  till.	  I	  avsaknad	  av	  dessa	  lägger	  ordföranden	  
fram	  ett	  förslag	  som	  är	  i	  enlighet	  med	  riksförbundets	  stadgar.	  I	  dessa	  
fastslås	  nämligen	  att	  lokalföreningarnas	  stadgar	  inte	  ska	  strida	  mot	  
riksförbundets.	  För	  att	  säkerställa	  denna	  kompatibilitet	  finns	  ordalydelsen	  i	  
stort	  sett	  kvar	  i	  de	  punkter	  som	  tagits	  över	  till	  förslaget	  om	  stadgar	  för	  
Stockholms	  lokalavdelning.	  Det	  handlar	  alltså	  om	  en	  förenklad	  version	  av	  
riksföreningens	  stadgar,	  anpassade	  till	  lokalavdelningens	  
verksamhetsvillkor	  och	  målsättningar.	  	  
Sekreteraren	  läser	  upp	  förslaget	  till	  stadgarna.	  	  
Punkter	  att	  ta	  upp	  gällande	  förlag	  till	  stadgarna:	  	  
	  
a)	  Frågan	  om	  budgetautonomi:	  anser	  vi	  det	  som	  rätt	  att	  ansluta	  oss	  till	  och	  
ingå	  i	  riksförbundets	  budget-‐	  och	  revisionsupplägg?	  Fördelen	  är	  att	  vi	  
slipper	  mycket	  administrativt	  arbete,	  dessutom	  är	  det	  mera	  genomskådligt	  
–	  och	  även	  fördelaktigt	  -‐	  för	  medlemmarna	  att	  genom	  lokalavdelningar	  ha	  
sin	  del	  i	  riksförbundet.	  Inga	  invändningar	  lades	  fram.	  	  
	  
b)	  Valförfarande	  utan	  valberedning	  –	  även	  detta	  en	  förenklingsåtgärd.	  Val	  
ska	  genomföras	  ad	  hoc	  med	  direktval	  utifrån	  enskild	  medlems	  förslag	  på	  
årsmötet.	  Omröstning	  säkerställer	  majoritetsbeslut.	  Inga	  invändningar	  
lades	  fram.	  
	  
c)	  Förslag	  om	  namnändring	  för	  föreningen:	  en	  närmast	  exotisk	  ålderdomlig	  
språklig	  kvarleva	  är	  e-‐et	  i	  Språklärareförening.	  Då	  det	  inte	  går	  att	  rota	  fram	  
stadgar	  som	  spikar	  det	  namnet,	  kan	  vi	  bli	  moderna	  och	  slopa	  detta	  e?	  Eller	  
finns	  det	  anledning	  att	  ha	  det	  kvar?	  Vi	  vill	  ha	  det	  kvar	  eftersom	  vi	  är	  
registrerade	  på	  skatteverket	  i	  detta	  namn.	  Även	  kontona	  står	  under	  detta	  
namn.	  	  
	  
Kan	  stadgarna	  antas?	  Ja,	  stadgarna	  antogs.	  
	  
Ordföranden	  har	  en	  fråga	  till:	  För	  Språkdagen,	  anordnad	  av	  riksförbundet	  i	  	  



	  


