Föreningen Sveriges Skolchefer
Årsmöte för föreningen på Älvsjömässan, Stockholm.
Protokoll
§ 1 Ordförande Thomas Persson öppnar mötet
§ 2 Mötet konstaterar att årsmötet är behörigt utlyst
§ 3 Till mötesordförande väljs Thomas Persson
§ 4 Till mötessekreterare väljs Annika Becker
§ 5 Som justeringspersoner väljs Roger Johansson, Habo, och Pähr Nyström,
Lidköping.
§ 6 Thomas Persson redogör för verksamhetsberättelsen för 2006 och den läggs till
handlingarna, se bilaga 1
§ 7 Lars Liljedahl redogör för ekonomisk berättelse för 2006 och den läggs till
handlingarna, se bilaga 2
§ 8 Annika Becker läser revisorernas inlämnade rapport för 2006, se bilaga 3
§ 9 Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2006
§ 10 Följande val beslutas:
Thomas Persson, Stockholm, ordförande
Anders Widestrand, Götene, ordinarie ledamot
Elisabeth Zachrisson, Umeå, ordinarie ledamot
Sven Höper, Torslanda, ersättare
Lars Nyberg, Leksand, ersättare
Katarina Pettersson-Hedman, Boden, ersättare
Övriga styrelseledamöter har ett år kvar på sina mandat
Till revisorer väljs:
ordinarie Silvana Enelo-Jansson, Sala
ersättare Peter Svantesson, Knivsta
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2 år
2 år
2 år

2 år
2 år

§11 Mötet beslutar omval av sammankallande i valberedning Ane Engquist, Hörby,
samt välja Lisbeth Götberg, Tidaholm, och Kerstin Branderyd, Älvkarleby, till
övriga ledamöter i valberedningen.
§12 Ordförande redogör för styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2007 och fram
till nästa årsmöte 2008, se bilaga 4. Thomas Persson informerar om arbetet med att
ordna ett internationellt skolchefsmöte i Stockholm 2008. Mötet diskuterar
möjligheten att förlägga möten ute i andra delar av Sverige än i Stockholm.

Med beaktandet av vad årsmötet har diskuterat beslutar mötet att anta
verksamhetsplanen för 2007.
§ 13 Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2007 samt fastslår medlemsavgiften för 2008 till 500 kronor.
§ 14 Årets budget föredras. Mötet fastställer budget för 2007. Bilaga 5.
§ 15 Mötet diskuterar stadgeförändring enligt utskickat förslag. För ändring krävs två
påföljande årsmötes beslut. Årsmötet beslutar att godkänna förslag till
stadgeändring i enlighet med styrelsens förslag. Bilaga 6.
§ 16 Ordförande avslutar mötet

Vid protokollet
__________________
Annika Becker
Justeringspersoner
__________________
Roger Johansson
__________________
Pähr Nyström

