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                                             Spansklärarföreningen i Stockholm (SPLF) 

Verksamhetsberättelse 1 september 2017 – 31 augusti 2018 

Styrelse: Soledad Miguel, ordförande, Jill Frejdeborn, kassör, Jorge Gálvez Paz, Yvonne Hedman, 

Emmeli Johansson, Anna R. Lorentzon och Ann-Christin Zachrisson.  

Medlemmar:  2018-08-31 hade föreningen 64 betalande medlemmar  

Medlemsavgift: 100 kronor för information per e-mejl/130 kronor för information per brev                                                                                                                           

Ekonomi: 2018-08-31 var föreningens tillgångar 19 839,09 :- 

 

Medlemsmöten: 

19 september ägde vårt första möte rum under höstterminen där språkvetaren och 

akademiledamoten Tomas Riad föreläste om ”Grammatisk problemlösning - hur kan vi arbeta med 

det?” Mötet anordnades i samarbete med Fransklärarföreningen och Språkholmen 

(Lokalavdelningen Stockholm, Språklärarnas riksförbund). 

  

10 oktober hade vi årsmöte, som inleddes som vanligt med mingel som följdes av en presentation av 

Jessica Hintz från Universitets- och Högskolerådet. Hon informerade om de olika stipendier som finns 

att söka för språklärare.  

 

5 december hade vi en stämningsfull poesiafton på Spanska Ambassaden med titel “Homenaje a la 

poesía” där poeten och chefen för Cervantesinstitutet, Julio Martínez Mesanza, presenterade och 

läste några utvalda dikter från sin bok Gloria (Premio Nacional de Poesía). Vi hälsades välkomna av 

den nytillträdde ambassadören, Gabriel Busquets, och kulturattachén, Juan Villar. Ambassaden bjöd 

på mousserande vin och spanska tapas.                                                                                                                                   

26 mars hade vi vårterminens enda möte där professor emeritus i spanska Johan Falk pratade om 

”Siete mitos de la lengua española” som följdes av en spännande diskussion.  



 
 

2 
 

9 juni hade vi planerat en guidad visning på spanska av Sigrid Hjerténs utställning på Waldemarsudde 

som tyvärr blev inställd p g a för få anmälda (möjligtvis för att vi för ovanlighetens skull valde en 

lördag, men det var den enda veckodag som gick att boka!). 

Styrelsemöten: 26 oktober, 23 januari, 24 april, 7 juni och 27 augusti. Minnesanteckningar finns från 

samtliga styrelsemöten. Dessutom har många frågor avhandlats via e-mejl eller per telefon. 

Årsmöte: 2018-10-10, protokoll finns. 

 

SPLF har                                                                                                                                                                     

 varit medlem och under verksamhetsåret 17/18 innehaft ordförandeskapet i vår 

paraplyorganisation CAPES (Coordinadora de Asociaciones de Profesores de Español de 

Suecia) samt under året skött räkenskaperna i CAPES  

 genom CAPES sökt och erhållit medel från Skolverket   

 genom CAPES fortsatt att vara med i FIAPE (Federación Internacional de Asociaciones de 

Profesores de Español)  

 under hela året haft kontinuerlig kontakt och samarbetat med APEOS.    

 genom CAPES, i samverkan med Fransklärarföreningen och tillsammans med APEOS, 

genomfört en spansk sidotävling till Språkdagentävlingen i september. Vinnaren för 2017 var 

Nicole Lund från Carlshöjdsskolan i Umeå.  

  genom styrelseledamoten Anna Lorentzon varit representerat i Språkbåten 15-16/4  

 haft möte med Mercedes Marín från spanska utbildningsministeriet som ansvarar för 

ministeriets verksamhet (Centros de Recursos) i Norden 

 hjälpt till med genomförandet samt därefter deltagit i fortbildnings-dagarna EPEE ”Encuentro 

de Profesores de Español en Escandinavia” (v. 24) på Cervantesinstitutet, anordnade av 

Cervantesinstitutet, Centro de Recursos och Spanska Ambassaden  

 i samband med just EPEE, den 15 juni, avtackat Cervantesinstitutets avgående chef, Julio 

Martínez Mesanza, för allt gott samarbete  

 genom två styrelsemedlemmar deltagit i firandet av Spaniens nationaldag 

 skaffat swish-nummer 1234 995 841 för att underlätta betalningen av medlemsavgiften  

Stockholm den 14 september 2018 

Styrelsen i SPLF genom Soledad Miguel 


