
 
 
 
       
 
 

Årsmöte för föreningen Sveriges Skolchefer 2013-05-07 
(lunchmöte under skolriksdagen) 
 
 
§  1 Mötets öppnande 
Skolchefsföreningens ordförande Thomas Persson öppnar årsmötet. 
 
§  2 Mötets behöriga utlysande 
Mötet har utlysts i laga ordning, efter en remissomgång om att senarelägga årsmötet på 
grund av ny tidpunkt för skolriksdagen.   
 
§  3 Val av mötesordförande 
Thomas Persson välj till mötesordförande 
 
§  4 Val av mötessekreterare 
Sven Höper väljs till sekreterare. 
 
§  5 Val av två  personer att justera dagens protokoll 
Karina Pettersson-Hedman och Magnus Wetterqvist, väljes till justerare. 
 
§  6 Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år 
Årsmötet beslutar godkänna verksamhetsberättelsen och lägger den till handlingarna. 
 
§  7 Ekonomisk berättelse för föregående år 
Årsmötet beslutar att godkänna den ekonomiska berättelsen och lägger den till handlingarna. 
 
§  8 Revisorernas berättelse för föregående år 
Årsmötet beslutar godkänna revisionsberättelsen och lägger den till handlingarna. 
 
§  9 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutar att ge styrelsen full ansvarsfrihet. 
 
§  10 Val av styrelse 
Årsmötet väljer ny styrelse enligt nedan: 
Ordförande Göran Isberg                          för åren 2013 och 2014 
Ordinarie ledamöter:   Marie Holm, omval           för åren 2013 och 2014 
    Jukka Kuusisto, omval      för åren 2013 och 2014 
    Einar Fransson, nyval        för åren 2013 och 2014 
 
Ersättare:                       Erik Lenne, omval             för åren 2013 och 2014 
    Henrik Andersson, nyval.  för åren 2013 och 2014 
    Thomas Persson, fyllnadsval för år 2013 



 
 
 
       
 
§  11 Revisorer, ordinarie och ersättare 
Årsmötet väljer revisorer och ersättare enligt nedan: 
Revisor: Göran Håkansson, Knivsta, nyval  för åren 2013 och 2014 
Ersättare: Jonathan Block, nyval   för åren 2013 och 2014 
 
§  12 Val av valberedning  
Årsmötet beslutar att välja Lars Nyberg, Lillemor Bylund och Ulf Gustavsson som ny 
valberedning. Ulf Gustavsson utses som sammankallande. 
 
§  13 Verksamhetsplan 2012/13 
Årsmötet beslutar att fastställa verksamhetsplanen. 
 
§  14 Medlemsavgift 2013 
Årsmötet beslutar fastställa medlemsavgiften till 500 kr/år 
 
§  15 Budget 2013 
Årsmötet beslutar fastställa budget för 2011-04-26 
 
§  16 Övriga frågor 
Thomas Persson informerar om att en ny omgång av introduktionsutbildningen och nationella 
skolchefsprogrammet startar i slutet av året eller i början av 2014. Föreningen kommer inte 
att anordna en konferens under vecka 44 i år. Styrelsen kommer att diskutera om kommande 
konferensupplägg under året. 
 
§  19 Mötets avslutande 
Ordförande Thomas Persson avslutar skolchefsföreningens årsmöte. Thomas avtackas av den 
tillträdande ordföranden Göran Isberg. 
 
 
Stockholm, dag enligt ovan 
 
 
 
Thomas Persson Sven Höper Katarina Pettersson-Hedman.             Magnus Wetterqvist 
Ordförande  sekreterare justerare                                      justerare 


