
 
 
 
       

Föreningen Sveriges Skolchefer (FSS) 
 
Styrelsemöte för föreningen Sveriges Skolchefer 2013-09-02, 10.00-14.30 i Karlstad, på Barn 
och ungdomsförvaltningen. 
 
 
Närvarande: Göran Isberg, Johan Olofsson, Sven Höper, Marie Holm, Einar Fransson. Mats 
Östling inbjuden till punkten 4. Gabriella Alström inbjuden till punkt 7. 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Göran Isberg öppnar styrelsemötet hälsar styrelsen välkommen. Dagordningen 
godkänns. 
 
§ 2 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns. 
 
§ 3 Skolchefer och digitalt lärande.  
Mats Östling, inbjuden föredragshållare, inleder med utgångspunkt i utskickat pm. 
Ordföranden får i uppdrag att kontakta SKL och Skolverket om vårt förslag om ett fördjupat 
seminarium för skolchefer om digitalt lärande samt om ev särskilt nätverk av skolchefer kring 
IT-infrastrukturfrågor för förskola/skola. 
 
§ 4 Informationsmaterial och hemsida 
Styrelsen går igenom styrelsens informationsmaterial och hemsida. Ordföranden får i uppdrag 
att återkomma till oktobersammanträdet med ett förslag till hemsida 2.0 samt ny grafisk 
profil. Styrelsen kommer att värdera behovet av en Facebookgrupp för våra medlemmar. 
 
§ 5 Verksamhetsplan 2013/14 
Styrelsen beslutar att återkomma till planen vid nästa styrelsemöte. 
 
§ 6 Medlemsrekrytering 
Johan Olofsson redogör för Inger Janssons arbete med medlemsrekryteringen. För närvarande 
har vi 110 medlemmar (augusti) och täcker ca 30-35% av landets kommuner. Styrelsen 
konstaterar att våra utbildningsaktiviteter inte i tillräcklig grad är kopplade till medlemskap i 
föreningen. Johan får i uppdrag att tillsammans med Maj-Britt utveckla rutinerna för ansökan 
av medlemskap i samband med våra utbildningar. Styrelsen beslutar också att på årsmötet i 
mars 2014 fatta beslut om en medlemsstrategisk inriktning.  
  
§ 7 Årsplan/kalendarium 
Styrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar (telefonsammanträde) på onsdagar kl 17.15 
– 17.45: 16/10, 13/11, 18/12, 15/1, 19/2, 23/4, 21/5, 11/6 samt följande heldagar: 
19/3 (årsmöte) och 3/9 (uppstart nya styrelsen 2014) 
 
§ 8 Rapporter 
Ordföranden rapporterar om möten med SKL samt att introduktionsutbildningen är 
fulltecknad.  



 
 
 
       
Kassören lämnar en ekonomisk rapport. Styrelsen konstaterar att ekonomin kan betraktas som 
god. 
 
§ 9 Mötets avslutande 
Ordförande Göran Isberg avslutar styrelsemötet.  
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Sven Höper                    Göran Isberg                      
Sekreterare   Ordförande 
 
 
 
 
 


