
 
 

Verksamhetsbera ttelse 2020 

Om IAKM-se 
IAKM - se är en ideell förening som är öppen för alla som är intresserade av 
Karlstadmodellen och dess innehåll.  
Föreningens stadgar och mål är att arbeta för lika-värdesprincipen, allas rättigheter, 
språkutveckling för alla och att maktgöra personer med språksvårigheter genom 
erfarenhetsutveckling, informationsspridning och utvecklingsarbete. 
 
IAKM -se är en landsorganisation, tillsammans med IAKM NO, IAKM DK, och IAKM FO.  
Vi ligger under den internationella föreningen 
IAKM International Association for the Karlstad Model 

Styrelsen 2020: 
Ordförande:  Rigmor Boström 
Kassör:   Owe Johansson 
Ledamot:  Irene Johansson, vice ordförande 
Ledamot:  Anna Berg 
Ledamot:                       Mia Wright 
Suppleant:  Eva Haraldsson Sekreterare   
Suppleant:  Jeanette Persson 

Styrelsemöte 2020 
Styrelsen har under 2020 haft nio protokollförda möten. Däremellan har även styrelsen haft 
ett par capsulam beslut.  
Styrelsens möten har under våren skett via telefonlänk, men sedan augusti 2020 genomförts 
som videomöten på Zoom eller Teams. 
 
 
Ekonomi 2020            
Medlemsavgiften har under 2020 varit 200 kr per person eller 300 kr per familj. Föreningen 
har 164 medlemmar. Alla medlemmar i de olika landsorganisationerna är automatiskt 
medlemmar i IAKM-org. 
  
Föreningen hade en ingående balans på 358 581 SEK vid årets början. Vid slutet av 2020 var 
den utgående balansen 322 980 SEK.  
 

Under året har föreningen haft intäkter på 19 349 SEK. Intäkterna har uteslutande varit 
medlemsavgifter. Årets kostnader uppgick till 31 491 SEK. 
  
Årets resultat blev -7950 SEK. 
 



 
 

 
 
 

Verksamhet 
Föreningens verksamheter har försvårats och förhindrats av Coronapandemin. Planerade 
möten, utbildningar, workshops och sommarskola har tvingats ställas in eller förändras som 
en följd av de restriktioner som utfärdats. Under året har betydande arbete lagts ner på att 
ersätta fysiska event, som studiecirklar, kurser, uppdragsutbildningar och föreläsningar, med 
digitala. De digitala aktiviteterna har planerats att genomföras 2021 och endast ett fåtal 
aktiviteter har påbörjats under 2020. 
 
 

• Årsmötet 2020 genomfördes som planerat 25 januari i Kalmar.   

• Föreningens Visionsseminarium genomfördes den 25 januari i samband med 
årsmötet.  

• Öppen föreläsning i Kalmar 26 januari med Irene Johansson, ”Alla barn har lika rätt 
till språk” 

• Seminarium den 26 januari i Kalmar, ”Barnkonventionen och språkträning” 

• Nio arbetsgrupper startade efter Visionsseminariet 2020. Tre grupper från 2019 
fortsatte sitt arbete. En grupp upplöstes och en ny grupp tillkom under året. 
Arbetsgrupperna har arbetat kontinuerligt genom Zoom och Facetime samt 
rapporterat till varje styrelsemöte. Se bilaga till verksamhetsberättelsen. 

• Stort arbete har lagts ned på att sköta och driva Facebooksidan och hemsidan på ett 
föredömligt sätt av Eva Haraldsson. Även hemsidans layout har förnyats. 

• Två av arbetsgrupperna har redovisat projektrapporter som publicerats på hemsidan. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Verksamhetsplan 2021 

 
 
Föreningen kommer att fortsätta att verka för lika-värdesprincipen, allas rättigheter, 
språkutveckling för alla och att maktgöra personer med språksvårigheter. Detta kommer att 
ske genom 

Erfarenhetsutbyte: Föreningen planerar nya digitala mötesplatser. 
Informationsspridning: Fortsatt arbete med hemsida och facebooksida.  
Kunskapsutveckling:  Föreningen planerar att utöka antalet digitala lösningar 
för kurser, föreläsningar och seminarier.  
Föreningen planerar också fortsatt utvecklingsverksamhet genom 
arbetsgrupper. 

 
En av föreningens grundtankar är att vi tillsammans, alla medlemmar och blivande 
medlemmar, ska driva föreningens verksamhet framåt. Därför arrangerar IAKM-se varje år 
ett visionsseminarium där årets verksamhetsplan och föreningens arbete läggs upp. De 
arbetsgrupper som arbetat under 2020 fortsätter jobba under våren 2021, fram till nästa 
visionsseminarie. 
 
Som en följd av Corona pandemin är det i nuläget osäkert om ett visionsseminarium kan 
hållas enligt det sätt som hittills varit vanligt. Föreningen planerar dock att fortsätta arbetet 
med arbetsgrupper, eftersom vi tycker det är ett arbetssätt som fungerar jättebra. 
 
 
 
 
 


