VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPRÅKLÄRARNAS RIKSFÖRBUND
VERKSAMHETSÅRET 2018 (FÖRENINGENS ÅTTIOFÖRSTA)

FÖR

Styrelsen för Språklärarnas riksförbund avlägger härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018.
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Årsmötet 2018 uppdrog åt styrelsen att hitta revisorer. Av praktiska skäl har sökandet
koncentrerats till skattmästarens fysiska närhet och styrelsen har gett uppdraget till Argos revision
AB i Umeå och dess företrädare Åsa Edvinsson. Hos Argos och Åsa Edvinsson inhämtar
skattmästaren råd och rön i den mån det behövs. Byrån är även en källa för fortbildning som
skattmästaren kan utnyttja med hjälp av fortbildningspotten som är kopplad till befattningen
skattmästare.
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Styrelsen har haft följande kontaktpersoner
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Riksförbundet har 16 aktiva lokalavdelningar i följande län/områden
Femstad
Skaraborg
Västerbotten
Gotland
Skåne
Västra Sverige
Gästrikland
Stockholm
Ångermanland
Kalmar län
Uppsala
Örebro
Kronoberg
Värmland
Östergötland
Norrbotten
Nätverk finns i följande områden
Blekinge
Dalarna
Vilande lokalföreningar finns i följande områden
Sjuhäradsbygden
Sundsvall
Västerås
Östersund
Östra Sörmland
Medlemsantal
Antalet medlemmar per 1 januari 2018: 1 335
Antalet medlemmar per 31 december 2018: 1 186
Språklärarnas riksförbund var under 2018 medlem i följande föreningar
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Kent Fredholm
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 3 700 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,
och 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 och 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. Förbundets ekonomi är stabil. Förbundet har inga lån och inga långsiktiga
skulder.
Stipendier
Inga stipendier har betalats ut under 2018.
Styrelse och representantskap
Språklärarnas riksförbund har förutom årsmöte under 2018 haft tre fysiska styrelsemöten: i
januari, april (konstituerande) och september. Utöver detta hölls ett repskapsmöte i samband med
språkdagarna i april.
Fortbildningsverksamhet
Förbundets har under året arrangerat sedvanliga fortbildningsdagar, Språkdagarna. Årets version,
Språkbåten II, kasta loss med oss, arrangerades den 15–16 april på M/S Birka. I år var det
riksstyrelsen som stod som arrangörer och den här versionen av Språkbåten var lika uppskattad
som den första. Innehållet var sedvanliga föreläsningar i olika spår och läromedelsutställning.
Annan verksamhet
Förbundet har varit aktivt och synts i media under 2018. Det är en positiv trend att media ser
Språklärarnas riksförbund som en naturlig part att kontakta i frågor om språk. Nedan listas
aktiviteterna kronologiskt:
Térèse Mölsä deltog som representant för riksstyrelsen i fransklärardagen i Göteborg den 3 mars.
Adriana Sturesson har representerat förbundet hos Instituto Cervantes, “Encuentro para profesores
de Español en Escandinavia” den 14–15 juni. Hon föreläste även om sin praktik.

Kent Fredholm har skrivit en debattartikel tillsammans med David Cvach, Hans-Jürgen
Heimsoeth, Henrik Edgren, Bengt Novén och Véronique Simon: Fem fördelar med mer språk i
skolan, Dagens samhälle den 17/7.
Kent Fredholm har skrivit debattartikel tillsammans med Åsa Fahlén, LR: Kris för språkämnet,
UNT den 26/9.
Kent Fredholm har deltagit i en intervju om språkens ställning i skolan, P4 Radio Värmland den
27/9.
Corina Löwe har representerat riksstyrelsen på språkinspirationsdagen i Växjö den 3/10.
Adriana Sturesson representerade riksstyrelsen på Spansklärardagen i Göteborg den 6/10.
Kent Fredholm har hållit en gästföreläsning på Stockholms universitet om språkens ställning i
svensk skola den 25/10.
Térèse Mölsä deltog i ett möte med CEO, en del av FIPF, i Brügge den 26–27 oktober. Mötet var
ett led i arbetet med att återuppta kontakten med FIPF och var mycket fruktsamt. Många kontakter
knöts, vilka i sin tur lett till stipendier för 8 medlemmar (en tvåveckorskurs i Nice under
sommaren 2019 med allt inkluderat).
Corina Löwe har representerat riksstyrelsen på tysklärardagen i Göteborg den 31/10.
Térèse Mölsä har deltagit i en intervju om språkens ställning: Här saknas lärare i tyska, spanska
och franska, Skolvärlden den 9 november.
Térèse Mölsä deltog i fransklärardagarna Impressions/Expressions, arrangerade av
Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering den 16–17 november i Stockholm.
Adriana Sturesson deltog i Språklärargalan i Stockholm den 1–2 december.
Térèse Mölsä deltog i en intervju med UR: Skolministeriet året som gått 2018, programmet
publicerades den 28 december
Michael Meuser har för förbundets räkning ansökt om förnyelse av utgivningsbevis för Lingua
och även erhållit detsamma. Det nya utgivningsbeviset gäller fram till den 31 december 2028. I
samband med denna ansökan har en titeländring skett, numera heter tidskriften Lingua (inte längre
LMS Lingua).
Kent Fredholm medverkar som författare under 2018–19 i Skolverkets satsning Språksprånget.
Corina Löwe har vid regelbundna möten under året representerat förbundet i juryn för Europeisk
kvalitetsutmärkelse i språk, Language Label och återupptagit kontakten med IDV.
Under verksamhetsåret har förbundet fortsatt att utveckla webbplatsen, med Adriana Sturesson i
spetsen.
Térèse Mölsä har under året, främst under hösten arbetat med att återuppta kontakten med FIPF
och att skapa en kontakt med Institut Francais.

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 i detta arbete, som fortsatte under våren
2018 med ytterligare en remissomgång.
Språkrepresentanternas deltagande i olika arrangemang har genererat artiklar till Lingua.
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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