
 
 
 
       

Föreningen Sveriges Skolchefer (FSS) 
 
Styrelsemöte för föreningen Sveriges Skolchefer 2014-01-15, klockan 17.15 -17.45, 
(telefonsammanträde). 
 
Närvarande: Göran Isberg, Marie Holm, Johan Olofsson, Einar Fransson, Jukka Kuusisto, 
Sven Höper.  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Göran Isberg öppnar styrelsemötet och hälsar styrelsen välkommen. 
Dagordningen godkänns. 
 
§ 2 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 
 
§ 3 Rapporter 
- Kassören, Johan Olofsson, rapporterar om en god ekonomi och att föreningens ekonomi 
ligger på en stabil nivå. Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 126 medlemmar. 
- Ordföranden, Göran Isberg, rapporterar om arbetet med höstkonferensen (25-26/11) där 
Gunilla Söderström ansvarar för konferensen. Skolverkets generaldirektör Anna Ekström är 
inbokad till konferensen den 26/11. Temat är ännu inte fastlagt, förutom vi vill fokusera på 
förvaltningschefsrollens betydelse kopplat till de olika skolmyndigheterna. Therese Mabon, 
numera Stockholms läns kommunförbund KSL, kommer att ansvarar för att göra en översyn 
av föreningens Mentorsprogram. Ordförande arbetar tillsammans med Thomas Persson kring 
tankar på att ta fram en skolchefshandbok, gärna digitaliserad. Årets första nyhetsbrev till 
skolcheferna är i antågande, meddelar avslutningsvis ordföranden. 
Styrelsen godkänner rapporterna.  
 
§ 4 Inför årsmöte 2014-03-19 
Styrelsen har tidigare beslutat att 2014 års årsmöte hålls den 19/3 kl. 13-16 2014 på SKL i 
Stockholm. Intresserade medlemmar inbjuds att närvara på lunchen kl. 12 med efterföljande 
mötesförhandlingar kl. 13. SKLs Per-Arne Andersson och Erik Nilsson från Skolverket deltar. 
Kassören ansvarar för att handlingar avseende bokslut, budget och revisionsberättelse tas 
fram, sekreteraren ansvarar för att motsvarande handlingar tas fram såsom, 
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt dagordning till årsmötet. Handlingarna ska i 
görligaste mån vara klara och utskickade till nästa styrelsemöte i februari. Styrelsen diskuterar 
även vissa bemanningsfrågor. 
 
§ 5 NSP specialisering – IT-program för skolchefer kring IT och digitalt lärande 
Ordföranden föreslår att IT-programmet startar den 18-19/9 2014, vilket styrelsen ställer sig 
bakom. 
 
§ 6 Uppdrag 
Ordföranden redogör för vissa områden där styrelsemedlemmar bör ta ett större ansvar. 
Styrelsen beslutar att föreslå att Agneta Gatel tar ett ansvar tillsammans med vår medarbetare, 
Annette, för att uppdatera hemsidan avseende FoU-länkar och rapporter. Marie Holm är  
diskussionspartner till Therese Mabon angående analys och revidering av vårt 
Mentorsprogram. Einar Fransson tillsammans med Jukka Kuusisto och ordföranden 
diskussionspartners för upplägget av höstkonferensen 2014.  



 
 
 
       
 
§ 7 Övrigt 
Ordföranden avser att sända ut EU-information som ska publiceras på vår hemsida. 
Reaktioner mailas till Göran. 
Styrelsen beslutar att vi ska stötta Skolportens arbete med att ta fram ett korrekt 
skolchefsregister.  
 
§ 8 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte är telefonkonferensen onsdagen den 19/2 kl. 17.15 -17.45 
 
§ 9 Mötets avslutande 
Ordförande Göran Isberg avslutar styrelsemötet.  
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Sven Höper                    Göran Isberg                      
Sekreterare   Ordförande 
 
 
 
 
 


