
   

CAPES´ Verksamhetsberättelse 1 juli 2016– 30 juni 2017  

 

CAPES styrelse:  

Ordförande: Lena Hedenbratt, APEOS  

Vice ordförande: Gunilla Huldschiner-Sandström, SPLF (tf tom SPLF:s årsmöte 19/10 2016, 

därefter adjungerad styrelseledamot). Fr.o.m. årsmötet i oktober 2016: Soledad Miguel, ny 

ordförande i SPLF 

Kassör: Jill Frejdeborn, SPLF 

Styrelsemedlem: Annette Westling Lange, APEOS 

Styrelsesuppleant: Gunilla Forsman, APEOS 

CAPES revisorer Gerhard Sager, APEOS och Astrid Mellbom, SPLF 

CAPES valberedning: Inger Maria Olsson, APEOS, (sammankallande), Jorge Gálvez Paz, 

SPLF, Ann-Christine Zachrisson, SPLF 

Medlemmar: Spansklärarföreningen i Västra Sverige (APEOS) och 

Spansklärarföreningen i Stockholm (SPLF) 

Medlemsavgift för verksamhetsåret: 5000 kronor 

Möten och kontakter: Årsmöte 21 september, ett flertal styrelsemöten via telefon och 

kontakt via mejl; protokoll finns från styrelsemöte den 15 juni 2017.  

 

CAPES  

- har sökt medel från Skolverket, men blivit nekade pga indragna bidrag. Efter en stor 

kraftsamling och publicerade protestartiklar, gemensamt med övriga ämneslärar-

föreningar, fick vi slutligen medel från Skolverket, om än med fördröjning till våren 2017  

- har genomfört en medlemsresa till Málaga/Baéza/Jaén med 18 deltagare under v. 44, 

2016, i samarbete med Elvira Herrador, som stöttat med sitt breda kontaktnät 

- har, i samverkan med Fransklärarföreningen i Stockholm, utlyst en extratävling med elev- 

och lärarpriser för inskickade spanska bidrag (exklusive vinnarbidraget) till Språkdagens 

tävling i september 2016. Prisutdelningen till elever och lärare i Uppsala skedde med 

hjälp av Birgit Harling, SPLF 

- har samarbetat kring och deltagit i ”Encuentro de profesores de Español de Escandinavia” 

16-17 juni 2017, arrangerade av Spanska Ambassaden, på Instituto Cervantes, Stockholm 

- har etablerat god kontakt med Mercedes Marín, nytillkommen asesora técnica, för hela 

Norden (med sin bas på Spanska Ambassaden i Berlin) 

- har fortsatt medlemskap i FIAPE (Federación Internacional de Asociaciones de 

Profesores de Español) och har arbetat intensivt med att sammanställa ett kapitel om 

situationen för ELE (Español como lengua extranjera) i Sverige, för en kommande 

publikation och vi har även för FIAPE:s räkning förmedlat information om SIELE till 

medlemmarna i våra föreningar enligt överenskommelse 

- har genom sina medlemsföreningar arbetat för att få fler medlemmar, bl.a. genom att 

synas på sociala medier och på SPRI:s fortbildningsdagar ”Språkbad i Väst” våren 2017 

- Medlemsföreningarna har inbjudit varandra till sina möten och andra aktiviteter. 

 

Göteborg, den 25 augusti 2017 

 

För styrelsen, 

 

Lena Hedenbratt, ordförande 


