
FAKTA OCH FÖRFATTARSKAP  
LÄROMEDELSFÖRFATTARNAS STÄMMOHELG 2023 
Lördag 6 – söndag 7 maj
Clarion Hotel Sign, Stockholm

PROGRAM
LÖRDAG 6 MAJ

Från 12.45 Välkomstmingel
Vi börjar stämmohelgen med att umgås över ett glas 
kall dryck. Du som är ny i förbundet eller deltar på vår 
stämma för första gången är extra välkommen! 

13.30 Stämman inleds 
Du blir avbockad på röstlängden och får dina röstkort. 

13.45 Skolminister Lotta Edholm 

14.00 Stämmoförhandlingar 
Förhandlingar drar igång i enlighet med stämmans 
dagordning. Handlingarna skickas ut till anmälda två 
veckor innan stämman. I mitten av förhandlingarna 
bryter vi upp för eftermiddagsfika. Vi avslutar ca 17.30.

18.00 Fördrink
Vi samlas inför middagen och minglar en stund. 

19.00 Middag
Trerättersmiddag med underhållning serveras.

DIGITALT DELTAGANDE

LÖRDAG 6 MAJ
Zoom-videomöte med följande 
innehåll och tider: 

13.00 Röstlängd och tekniktest

13.45 Skolminister Lotta Edholm

14.00 Stämmoförhandlingar
Paus under eftermiddagen 
och avslut cirka 17.30.

Foto: Kristian Pohl Regeringskansliet

Statsrådet öppnar 
högtidligen vår 
stämma. 



PROGRAM
SÖNDAG 7 MAJ
Dagen bjuder på ett varierat och inspirerande innehåll som bidrar 
med perspektiv på fakta och författarskap. Hur kan läromedel och 
kurslitteratur motverka motståndet mot kunskap vi ser i samhället?

09.30–14.30 Konferensprogram
Vi bryter upp för förmiddagsfika och lunch under dagen. 

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi och ledamot i Svenska 
Akademien, om kunskapsmotståndets natur och orsaker.

Foto: Rickard L. Eriksson

Per Grankvist, journalist och författare, avslutar dagen under 
rubriken Nyfikenhetens drivkraft och åfanismernas betydelse.

Läromedel saknas på lärarutbildningarna
Hur och i vilket sammanhang behandlas läromedel på lärarutbildningarna? 
Och vad är lärarstudenternas syn på läromedel? Presentation och 
paneldiskussion utifrån undersökningar vi låtit göra under våren. 

Fakta, förhoppningar och farhågor från förlagen
Vad kommer krävas av morgondagens läromedel och kurslitteratur, 
och vem ska skriva dem? Paneldiskussion med förlagsrepresentanter.

Foto: Anna Hållams



INFORMATION 
Datum och tid
Lördag 6 maj–söndag 7 maj. 
Programmet inleds kl. 12.45 på lördagen 
och avslutas kl. 14.30 på söndagen. 
Stämmoförhandlingarna sker på lördagen 
kl. 13.00–17.30.

Plats
Clarion Hotel Sign i Stockholm. Adressen 
är Östra Järnvägsgatan 35, på gångav-
stånd från Stockholms central station. 

Stämmoförhandlingarna går att delta på 
digitalt, via Zoom-videomöte. 

Kostnad
Kostnaden för dig beror på hur du väljer 
att delta och i vilka delar:
• Hela programmet i Stockholm 

lördag–söndag. Kostnad 700 kronor, 
inklusive föreläsningar, fikor, fördrink 
och trerättersmiddag lördag och lunch 
söndag (kostnad för dryck under mid-
dagen tillkommer).

• Programmet förutom middag i Stock-
holm lördag–söndag. Kostnad 550 
kronor, inklusive föreläsningar, fikor, 
och lunch söndag.

• Stämmoförhandlingar i Stockholm (ej 
övrigt programinnehåll eller måltider). 
Kostnadsfritt.

• Digitala stämmoförhandlingar via 
Zoom-videomöte (ej övrigt innehåll). 
Kostnadsfritt.

Övernattning
Vill du bo på konferenshotellet lördag till 
söndag erbjuder vi:
• Enkelrum: 600 kronor. 
• Del i dubbelrum: 300 kronor/medlem. 

Reskostnadsbidrag
Vi erbjuder ett reskostnadsbidrag med 
halva den statliga schablonen per mil oav-
sett färdsätt (för resa tur och retur från 
bostadsorten). Ersättning under 100 kro-
nor utbetalas ej. Förutsättning för att få 
resebidrag är att man deltagit i stäm-
moförhandlingarna.
 
Anmälan
Sista anmälningsdag är den 31 mars. Där-
efter kan man anmäla sig till enbart stäm-
moförhandlingarna (fysiskt eller digitalt) 
men inte till övrigt program. 

Du anmäler dig på vår webbplats: www.
laromedelsforfattarna.se

Rösträtt
För rösträtt på stämman krävs att årsav-
giften är betald. Vid anmälan kontrolleras 
medlemskap.

Handlingar
Handlingarna till stämman skickas ut se-
nast två veckor innan stämman till de som 
anmält sig, samt publiceras på webben. 

För dig som väljer att delta digitalt
Du som deltar digitalt kommer att erbju-
das teknikgenomgång som förberedelse, 
men vi rekommenderar att du bara väljer 
att delta digitalt om du har viss vana från 
digitala möten.

Under själva förhandlingarna kommer 
möjligheterna att hjälpa till med tekniska 
problem vara begränsade. 

Zoom-möteslänk, information och röstkort 
kommer skickas till dig som anmält att du 
vill delta digitalt. 

https://www.laromedelsforfattarna.se/allanyheter/kalendarium/stamma-2023/
https://www.laromedelsforfattarna.se/allanyheter/kalendarium/stamma-2023/

