
 
 
 
       

Föreningen Sveriges Skolchefer (FSS) 
 
Styrelsemöte för föreningen Sveriges Skolchefer 2016-01-18, telefonmöte. 
 
Närvarande: Göran Isberg, Marie Holm, Sven Hörper, Jukka Kuusisto, Johan Olofsson och 
Einar Fransson. Gun Ann Öholm-Jansson hade anmält förhinder. 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Göran Isberg öppnade styrelsemötet.  
Dagordningen godkändes. 
 
§ 2 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll ligger på hemsidan. 
 
§ 3 Rapporter 
Sekreteraren:  
Einar är inbjuden till en avstämning med utbildningsdepartementets referensgrupp vad gäller 
nationella prov den 26 januari. 
 
Kassör:  
Ekonomin är fortsatt god, 3,8 miljoner varav en del är rörligt dvs kursavgifter och kostnader 
för kursverksamheten. En del nya medlemmar sen sist, för närvarande 150 medlemmar! 
Vi behöver följa upp och påminna om obetalda medlemsavgifter.  
 
Ordföranden: 

a) Göran föreslår möjlighet att utse hedersmedlemmar. Styrelsen ger Göran och Einar i 
uppdrag att fördjupa sig i frågan och återkomma i mars. Behöver också klargöra vem 
som får vara medlem. 

b) Förslag om ”högre skolchefsseminarium” har lämnats av kursledningen för NSP. Hur 
ska det förhålla sig till NSP 1 & 2? Krav att ha genomgått nämnda program innan 
seminariet? Styrelsen ställer sig positiv till idén. Göran pratar med Olov och Lars. 

c) Styrelsen har fått en förfrågan från företaget Svenska läromedel om att samarbeta och 
att de önskar medverka vid kommande evenemang. Styrelsen konstaterar att en 
programpunkt om läromedel inte ryms på vår-mötet i maj. Tänkbara alternativ kan 
vara vid ett event specialseminarium i höst, Skolans ledarkonvent eller vid annat 
evenemang under 2017 och då är det viktigt att andra företag bjuds in. 
  

§ 4 Aktiviteter: 
Marie berättande om vårmötet 19-20 maj i Stockholm för medlemmar och potentiella 
medlemmar. Anmälan görs i februari. Svårt att veta hur stor uppslutningen blir. Troligen tar 
det tid att etablera den här typen av arrangemang. Styrelsen beslutade att uppdra åt Gunilla 
Söderström och Anette att ringa runt/kontakta Sveriges kommuner för att få fler anmälningar.  
 
§ 5 Mötets avslutande och nästa möte 
Ordförande förklarade mötet avslutat. Telefonmöte måndag 14 mars kl 17-17.30. Inför 
årsmötet den 20 maj förbereder ordförande, kassör och sekreterare handlingarna. 
 
Einar Fransson                     Göran Isberg                      
Sekreterare   Ordförande 


