
 
 
 
       

Föreningen Sveriges Skolchefer (FSS) 
 
Styrelsemöte för föreningen Sveriges Skolchefer 2017-02-06, telefonmöte. 
 
Närvarande: Göran Isberg, Johan Olofsson, Birgitta Pettersson, Inga-Lena Spansk, Gun Ann 
Öholm-Jansson och Einar Fransson.  
Jukka Kuusisto hade anmält förhinder. 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Göran Isberg öppnade styrelsemötet. 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 2 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll har mailats ut och ligger på hemsidan. 
 
§ 3 Rapporter 
Sekreteraren:  
Inget nytt att rapportera. 
 
Kassör:  
Johan rapporterade att vi hade 162 medlemmar per 31 december 2016. Ekonomin är fortsatt 
god, 4 miljoner varav 3 miljoner sparkapital. Johan ska träffa banken för att prata om vår 
penningförvaltning.  
 
Ordföranden: 
Göran ska träffa Kjell Hedvall, Skolverket, för att berätta om föreningens arbete och fortsatt 
stöd framöver. Göran ska även träffa P-A Andersson, SKL, i samma ärende. 
 
§ 4 Aktiviteter: 

a) Skolchefsinstitutet, Einar berättade om den lyckade invigningen den 2 februari i 
Jönköping med efterföljande föreläsningar och WS för skolchefer. Invigningen 
avslutades den 3 februari med förhoppningar om fortsatt verksamhet t ex med lunch 
till lunch konferens på ledarskapstemat.  

b) Mats Östling har lämnat förslag till tre olika utbildningar med inriktning på skolans 
digitalisering. Den första utbildningen är en utbildning som liknar NSP IT men till en 
lägre kostnad. Den andra kursen skulle handla om att ta fram en policy för läromedel 
för skolhuvudmän. Den tredje utbildningen skulle handla om den nya lagstiftningen 
kring personuppgifter – GDPR. Styrelsen beslöt att Einar, Birgitta och Inga-Lena 
kontaktar Mats Ö för ett Skype-möte för att diskutera Mats förslag. Intressanta frågor 
med tanke på den nationella IT-strategin. 

c) Skolans ledarkonvent, styrelsen beslöt att fortsätta även i år. Konferensen innebär en 
liten arbetsinsats och ger en viss intäkt till föreningen. Einar kontaktar Birgitta 
Hartzell på Skolporten ang vår medverkan. Einar kontaktar vidare Gunilla Söderström 
för stöd med förslag till programpunkt.  

d) Skolchefskonferensen, ”Skolchefsuppdraget – styrning och ledning på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet”, hittills 60 anmälda  
 
 
 



 
 
 
       
§ 5 Nästa möte: 
Måndag 6/3 kl 17 med önskan om medverkan från Skolchefsinstitutets Cecilia Bjursell och 
Stephan Rapp. 
 
§ 6 Övriga frågor: 
Göran kommer att göra ett medlemsutskick med bl a påminnelse om motionsinlämning inför 
årsmötet. 
 
§7 Avslutning: 
Varma hälsningar från hela styrelsen till Jukka. Göran tackade för visat intresse och avslutade 
mötet. 
 
Einar Fransson                     Göran Isberg                      
Sekreterare   Mötesordförande 
 
 
 


