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Styrelsens sammansättning 
 

Ordförande                   Kerstin Eires, Språkförskolan Findus Göteborg 

Sekreterare                   Kerstin Andersson, Språkförskolan Storken Visby 

Kassör                          Sara Berglund, Språkförskolan Humlan Skellefteå 

Ledamot                       Josefine Andersson, Språkförskolan Pippi Lycksele 

Ledamot                       Anna Nordqvist, Språkförskolan Penseln Åkersberga 

 

Den förra kassören Anne Sabel har varit behjälplig  och stöttat den nya kassören och styrelsen under 

detta arbetsår. Detta har varit till stor hjälp då det bland annat tog mycket lång tid att ändra 

firmatecknare. 

 

Styrelsearbete 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda fysiska möten förlagda till Lidingö. 

 

Styrelsen fick tidigt informationen att Åkersberga fått förhinder att arrangera 2019 års 

språkkonferens. Vi tog då på oss uppgiften att försöka ta över arrangemanget då vi gjorde 

bedömningen att konferensen är ett viktigt för föreningens medlemmar och att det skulle vara 

olyckligt att ställa in . Detta har inneburit att det mesta av styrelsearbetet detta år har ägnats åt att 

göra  denna konferens möjlig. 

 

Styrelsen har gjort ett upprop i Facebookgruppen och  kommit fram till att 96 personer är aktiva i 

gruppen och vi når 21 av 28 medlemsavdelningar denna vägen. Gruppen har inte riktigt blivit det 

diskussionsforum som vi önskat. Vi har under året försökt få igång gruppen mer genom att dela 

idéer och artiklar. Detta arbete fortsätter. 

 

Styrelsen har under året börjat arbetet med att uppdatera vår hemsida då den blivit lite ålderstigen. 

Vi har flyttat hemsidan till Wordpress där det är mycket enklare att hålla sidan uppdaterad. 

Uppdateringsarbetet kommer att fortsätta under nästa arbetsår. 

I samband med detta arbete har vi även diskuterat att uppdatera vår logga. 

 

Vi har diskuterat hur vi skall förfara med styrelsepärmar. I nuläget förvaras de hemma hos förra 

ordföranden Titti Jägerstedt och förra kassören Anne Sabel. Vi kommer att gå vidare med detta 

arbete under nästkommande arbetsår 

 

Medlemmar 
Under året har Språkförskolan Blixten i Sundbyberg antagits som nya medlemmar i föreningen. 

Även Språkförskolan Granen i Botkyrka har sökt och beviljats medlemskap. 

I nuläget har föreningen 29 språkförskoleavdelningar placerade på 23 förskolor som medlemmar . 

 

 

Göteborg 2019-09-14 

För styrelsen, 

 

Kerstin Eires, ordförande 


