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Femstad
Skaraborg
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Sjuhäradsbygden
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Medlemsantal
Antalet medlemmar per 1 januari 2017: 1 954
Antalet medlemmar per 31 december 2017: 1 603
Den 1/1 2017 hade registret ett stort antal felaktiga poster med dubbletter och medlemmar som
inte betalat på minst ett år men som ändå stod kvar i registret. Kent Fredholm har under året gjort
ett omfattande arbete för att stryka medlemmar som inte betalat på flera år och få bort dubbletter
och felregistreringar från registret.
Språklärarnas riksförbund var under större delen av 2017 medlem i följande föreningar
Organisation och språk
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Térèse Mölsä
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Kent Fredholm
FIPLV (paraplyorganisation)
Kent Fredholm
De flesta medlemskapen har under 2017 varit vilande för att underlätta det ekonomiska läget.
Demokrati, inflytande och beslutsgång
Språklärarnas riksförbund företräder många språk, många stadier och många lärare i hela landet,
vilket gör det till en utmaning att säkerställa att alla medlemmar får tillgång till information,
nätverk, fortbildning, stipendier och möjligheten att göra sina önskemål och synpunkter hörda. I
det här arbetet är medlemstidningen Lingua ett viktigt redskap. Den når alla medlemmar och
innehåller didaktiska artiklar, tips och inlägg om aktuell forskning samt information om
föreningens arbete språk för språk, landsända för landsända. Information når även medlemmarna
via en Facebook-grupp med över 3 600 medlemmar, ett Twitter-konto och en välbesökt webbplats,
allt i föreningens regi.
Föreningens representantskap är en viktig kugge i det interndemokratiska arbetet och består
förutom av riksstyrelsen av samtliga språkrepresentanter, ordförande för samtliga lokalföreningar,
kontaktpersonerna för nätverken. Riksstyrelsen håller övriga representantskapsmedlemmar

uppdaterade om sitt arbete fortlöpande under året. Informationen går från representantskapet ut till
medlemmarna i lokalföreningar och nätverk. Styrelsen inhämtar även synpunkter, tar emot förslag
och önskemål från representantskapet. Dessa förslag och önskemål har beretts i lokalföreningar
och nätverk. Inför årsmötet hålls alltid ett förberedande representantskapsmöte där dagordningen
diskuteras utifrån synpunkter och önskemål runt om i landet. Här bestäms riktlinjer för kommande
verksamhetsår och styrelsen får möjlighet att pröva och ta emot uppslag och idéer.
Av tradition hålls årsmötet under eller i samband med de årliga språkdagarna, för att möjliggöra
deltagande för så många medlemmar som möjligt, men även de medlemmar som inte kan delta i
de årliga fortbildningsdagarna behöver möjlighet att påverka årsmötesbesluten. Därför är
representantskapets arbete med att förankra och representera medlemmarna i hela landet så viktigt.
Alla medlemmar som vill har möjlighet att påverka ärenden och förslag som tas upp som beslut
som fattas.
Systemet med representantskap innebär dock inte att man som medlem måste gå genom detsamma
för att nå styrelsen. Beroende på ärende kan man ta direktkontakt med någon i styrelsen eller med
en språkrepresentant utanför styrelsen. Man kan väcka en fråga i Facebook-gruppen, skriva en
kommentar på webbplatsen, skriva en motion till årsmötet eller delta i årsmötet. Alla
kontaktuppgifter finns både på webbplatsen och i Lingua.
Ekonomi
Förbundets verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, annonsintäkter i medlemstidningen
Lingua och statsbidrag. Statsbidraget minskades markant under 2016, vilket fick svåra
ekonomiska följder. Glädjande nog meddelade utbildningsminister Gustaf Fridolin att
statsbidraget skulle återinföras, så under 2017 fick förbundet återigen ekonomiskt stöd från
Skolverket i form av ett statsbidrag på 114 000 kr. Förbundets ekonomi har återhämtat sig efter
Språk så in i Norden och det indragna statsbidraget och är återigen stabil. Förbundet har inga lån
och inga långsiktiga skulder.
Stipendier
Mot bakgrund av den rådande ekonomiska situationen i början av året, beslutade styrelsen att inte
utlysa några stipendier under 2017. Medlemmar har ändå ansökt, vilket så klart är glädjande, men
inga stipendier har betalats ut pga. att ekonomin inte tillåtit det. Glädjande nog ser ekonomin
bättre ut nu och det finns återigen utrymme för stipendier.
Styrelse och representantskap
Språklärarnas riksförbund har förutom årsmöte under 2017 haft fyra fysiska styrelsemöten: i
januari, april (konstituerande), juni och september. Styrelsen har även träffats via Skype för att
diskutera Språkbåten 2018: i oktober och december. Utöver detta hölls ett repskapsmöte i
samband med språkdagarna i april.
Fortbildningsverksamhet
Förbundets har under året arrangerat sedvanliga fortbildningsdagar, Språkdagarna. Årets version,
Språkbad i Väst, arrangerades den 31 mars-1 april i Göteborg av lokalföreningen Västra Sverige.
Innehållet var sedvanliga föreläsningar i olika spår och läromedelsutställning. Språkdagarna är

alltid ett viktigt inslag i föreningens verksamhet, så det är extra glädjande att årets språkdagar inte
bara var lyckade och uppskattade, utan även gick med vinst.
Annan verksamhet
Corina Löwe har deltagit i IDT, Internationale Deutschlehrertagung den 31/7–4/8, i Fribourg,
Schweiz. Hotell och konferensbidrag bekostades av IDV, resan betalades av Språklärarnas
riksförbund. Deltagandet skedde i egenskap av representant för IDV.
Den 27 september reste Corina Löwe och Adriana Sturesson till Skolverket i Stockholm för att
delta i ett samråd om ett nationellt skolutvecklingsprogram för utveckling av språkundervisningen
i grundskola och gymnasieskola.
Corina Löwe har deltagit i organisationen av språkdagen i Växjö, som anordnades av
lokalföreningen Kronoberg.
Under hösten 2017 var Språklärarnas riksförbund med som remissinstans för Skolverkets
framtagande av stadieindelad timplan för mellanstadiet och kursplan i moderna språk för årskurs
6. Flera styrelsemedlemmar deltog vid olika tillfällen under hösten i detta arbete, som fortsätter
under våren 2018 med ytterligare en remissomgång.
Språklärarnas riksförbund har under 2017 arbetat med att utveckla och uppdatera webbplatsen,
med Adriana Sturesson som huvudansvarig. För att utveckla kunskaperna i Wordpress, deltog hon
i Wordpress Word Camp den 20 november. Hon har även deltagit i Spanskdagarna i Göteborg den
13-14 oktober och i ett provkonstruktionsmöte av nationella provet i spanska steg 4 på Göteborgs
universitet och i Språklärargalan 11 december Göteborg.
Under året har ordförande Kent Fredholm arbetat mycket med medlemsregistret. Avtalet med
Membit har sagts upp och nytt avtal har skrivits med JA Grafiska, som sedan tidigare är bekant
med förbundet i och med att företaget står för tryckningen av Lingua. Förhoppningen är att
medlemsregistret ska fungera bättre nu. Ordföranden har också haft mejlkontakt med många
medlemmar i olika frågor och deltagit med en presentation på Språklärargalan i Stockholm den 8
december.
Medlemstidningen Lingua
Förbundet ger ut medlemstidningen Lingua, ISSN 0023–6330. Under året har 4 nummer
publicerats, i mars, juni, oktober och december. Varje nummer omfattar 56 sidor och innehåller
artiklar om skolspråken i Sverige, oftast skrivna av forskare och lärare vid universitet i Sverige
och utomlands och av lärare verksamma i den svenska skolan. I artiklarna framförs och diskuteras
pedagogiska och didaktiska frågor och idéer. Förbundets språkrepresentanter har i varje nummer
en sida med aktuell information om respektive språk. Genom utgivningen av Lingua bidrar
Språklärarnas riksförbund substantiellt och på ett viktigt och uppskattat sätt till språklärarnas
fortbildning.
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