2014-04-24

Årsmöte för föreningen Sveriges Skolchefer
den 19 mars 2015, SKL s lokaler Stockholm
Innan årsmötet inleddes gjordes presentationer av SKL Per-Arne Andersson och Erik Nilsson
Skolverket.

§ 1 Mötets öppnande
Skolchefsföreningens ordförande Göran isberg öppnar årsmötet.
§ 2 Mötets behöriga utlysande
Mötet har utlysts i laga ordning
§ 3 Val av mötesordförande
Göran Isberg välj till mötesordförande
§ 4 Val av mötessekreterare
Einar Fransson väljs till sekreterare.
§ 5 Val av två personer att justera dagens protokoll
Marie Holm och Ulf Gustavsson väljs 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.

2014-04-24

§ 10 Val av styrelse
Årsmötet väljer ny styrelse enligt nedan:
Ordinarie ledamöter styrelsen:
För åren 2014 och 2015
Sven Höper
Johan Olofsson
Agneta Gatel
§ 11 Val av ersättare styrelsen
Årsmötet väljer ersättare enligt nedan:
För åren 2014 och 2015
Gunn Ann Öholm
Tony Mufic
§ 12 Revisorer, ordinarie och ersättare
Årsmötet väljer revisorer och ersättare för 2014 enligt nedan:
Revisor:
Göran Håkansson
Revisorsersättare:
Jonathan Block
§ 13 Val av valberedning
Årsmötet beslutar att välja Lars Nyberg, Annika Vannerborg och Ulf Gustavsson som
ny valberedning. Ulf Gustavsson utses som sammankallande.
§ 14 Verksamhetsplan 2014/15
Årsmötet beslutar att fastställa verksamhetsplanen.
§ 15 Medlemsavgift 2014
Årsmötet beslutar fastställa medlemsavgiften till 500 kr/år
§ 16 Budget 2014
Årsmötet beslutar fastställa budget för 2014 (2014-02-14)
§ 17 Årsmöte 2015
Årsmötet godkände att nästa års årsmöte sker tidsmässigt med skolriksdagen 2015
(maj 2015)
§ 18 Övriga frågor
Göran Isberg informerade om:
- NSP och utbildning för skolchefer kring IT och digitalt lärande
- Status och tankar kring att ha ett skolchefsspår på skolan ledarkonvent i höst
november 26-27.
- Att Einar Fransson går in som sekreterare efter Sven Höper i styrelsen
- Att kontakter skapats mellan skolchefsföreningen och dess motsvarighet för
socialchefer
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Thomas Persson informerade om:
- Status och tankar om att göra en handbok för skolchefer
§ 19 Mötets avslutande
Ordförande Göran Isberg avslutar skolchefsföreningens årsmöte.
Stockholm, dag enligt ovan

Göran Isberg
Ordförande
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Sekreterare
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Justerare

