Spansklärarföreningen i Stockholm (SPLF)

Verksamhetsberättelse 1 september 2016 – 31 augusti 2017
Styrelse: Soledad Miguel, ny ordförande*, Jill Frejdeborn, kassör, Jorge Gálvez Paz, Yvonne Hedman,
Emmeli Johansson, Anna R. Lorentzon och Ann-Christin Zachrisson. *Gunilla H. Sandström har
fungerat som ordförande fram till den 19 oktober 2016
Medlemmar: 2017-08-31 hade föreningen 64 betalande medlemmar
Medlemsavgift: 100 kronor för information per e-mej/125 kronor för information per brev
Ekonomi:

2017-08-31 var föreningens tillgångar 8 163,74:-

Medlemsmöten:
19 oktober ägde vårt enda möte under höstterminen rum, självaste årsmötet. Vi hade då nöjet att få
träffa Nicaraguas ambassadör, Verónica Rojas Berríos, som före mötet gjorde en kort och levande
presentation av sitt land. Hon behandlade särskilt kvinnornas situation.
14 mars hade vi vårterminens första möte på Instituto Cervantes. Det blev ett tvåspråkigt samtal
(spanska/svenska) med den kände historikern, journalisten och författaren Henrik Berggren om Det
spanska inbördeskriget och Sverige, med utgångspunkt i hans roman Det röda arvet. Samtalet ingick i
en miniserie om spanska inbördeskriget som inleddes den 14 februari, med Soledad Miguels
föreläsning Voces de mujeres sobre la guerra civil española, med många SPLFs medlemmar bland
publiken. Båda aktiviteterna finns i sin helhet som filmer på nätet:
https://www.youtube.com/watch?v=KBp3vRun_Sc
https://www.youtube.com/watch?v=B2RX2PKmiTs

18 maj samlades vi på Waldemarsudde för en guidad visning på spanska av den spännande
vandringsutställningen En sagolik skola. Folkskolan 175 år. En stor del av det som fanns på
utställningen går att se på utställningens webbplats: http://www.ensagolikskola.se/
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Styrelsemöten: 12 januari, 23 februari, 9 maj, 15 juni (CAPES) och 22 augusti. Gunilla H. Sandström
har adjungerats till möten och hjälpt till med nyttig information och goda råd. Minnesanteckningar
finns från samtliga styrelsemöten. Dessutom har många frågor avhandlats via e-mejl eller per telefon.
Årsmöte: 2016-10-19, protokoll finns.
SPLF har
•

varit medlem och under verksamhetsåret 16/17 innehaft viceordförandeskapet i vår
paraplyorganisation CAPES samt under året skött räkenskaperna i CAPES

•

genom CAPES sökt och erhållit medel från Skolverket. Det kan framhållas att det detta läsår
varit särskilt komplicerat att söka medel. Vår kassör, Jill Frejdeborn och Annette Westling
Lange från APEOS, spelade en nyckelroll för att CAPES till slut skulle få de sökta medlen.

•

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. Exempelvis har deras
ordförande Lena Hedenbratt arbetat intensivt med SPLFs Gunilla H Sandström med att
sammanställa ett kapitel om situationen för ELE i Sverige, för FIAPEs kommande publikation

•

genom CAPES, i samverkan med Fransklärarföreningen och tillsammans med APEOS,
genomfört en spansk sidotävling till Språkdagentävlingen i september. Prisutdelningen till
elever och lärare i Uppsala skedde med hjälp av Birgit Harling, SPLF

•

genom CAPES vecka 44 genomfört en mycket lyckad och uppskattad studieresa till
Málaga/Baeza/Jaén, som blev möjlig tack vare omfattande planering och stort engagemang
från SPLFs tidigare styrelse

•

överlämnat en symbolisk gåva till den avgående spanske ambassadören Javier JiménezUgarte som tack för gott och mångårigt sammarbete med SPLF

•

haft möten med Mercedes Marín från spanska utbildningsministeriet som från Berlin
ansvarar för ministeriets verksamhet (Centros de Recursos) i Norden

•

hjälpt till med förberedelserna och genomförandet samt därefter deltagit i fortbildningsdagarna ”Encuentro de Profesores de Español en Escandinavia” (v. 24) på
Cervantesinstitutet, anordnade av Spanska Ambassaden, Skolverket och Cervantesinstitutet

•

genom två styrelsemedlemmar deltagit i firandet av Chiles respektive Spaniens nationaldagar

Stockholm den 18 september 2017
Styrelsen i SPLF / Soledad Miguel
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