
Protokoll	  fört	  vid	  årsmöte	  i	  Föreningen	  Sveriges	  Skolchefer,	  Älvsjömässan	  25	  
mars	  2009.	  

Närvarande	  vid	  mötet:	  31	  medlemmar.	  

§1	  Ordförande	  Thomas	  Persson	  öppnar	  mötet.	  

§2	  Mötet	  konstateras	  vara	  behörigt	  utlyst.	  

§3	  Thomas	  Persson	  väljs	  till	  mötesordförande	  

§4	  Annika	  Becker	  väljs	  till	  mötessekreterare	  

§5	  Till	  justeringspersoner	  väljs	  Lena	  Stoltz	  och	  Karina	  Petersson-‐Hedman	  

§6	  Ordförande	  föredrar	  verksamhetsberättelsen.	  Mötet	  godkänner	  den	  och	  lägger	  den	  till	  
handlingarna.	  Medlemsrekryteringen,	  Stockholm	  Summit,	  Dialogmöten	  om	  kommunens	  roll	  
i	  skolutveckling	  tillsammans	  med	  SKL,	  Skolchefsprogrammet,	  Analys	  av	  skolchefers	  
kompetensutvecklingsbehov,	  remissvar,	  hemsida	  och	  föreningens	  inre	  arbete	  lyftes	  på	  
mötet.	  

§7	  Lasse	  Liljedahl	  föredrar	  ekonomisk	  berättelse.	  Mötet	  godkänner	  den	  och	  lägger	  den	  till	  
handlingarna.	  Beslut	  att	  föra	  det	  positiva	  utgåenderesultatet	  till	  kommande	  års	  verksamhet.	  

§8	  Silvana	  Enelo-‐Jansson	  föredrar	  revisionsberättelsen	  som	  godkänns	  och	  läggs	  till	  
handlingarna	  

§9	  Mötet	  beslutar	  att	  ge	  ansvarsfrihet	  till	  styrelsen.	  

§10	  Mötet	  väljer:	  

Thomas	  Persson	  väljs	  till	  ordförande	  på	  två	  år.	  Till	  ordinarie	  ledamöter	  omväljs	  Anders	  
Widestrand	  och	  Elizabeth	  Zackrisson.	  Beslut	  om	  fyllnadsval	  av	  Inger	  Jansson	  på	  ett	  år.	  Omval	  
beslutas	  för	  övriga	  ersättare	  på	  två	  år:	  Lars	  Nyberg,	  Karina	  Petersson-‐Hedman,	  Roger	  
Johansson.	  Fyllnadsval	  Johan	  Olovsson	  istället	  för	  Ove	  Johansson	  som	  anmält	  avgång	  ur	  
styrelsen	  denna	  månad	  på	  grund	  av	  nytt	  arbete.	  

§12	  Mötet	  beslutar	  om	  omval	  av	  revisor,	  Silvana	  Enelo-‐Jansson,	  med	  ersättare,	  Peter	  
Svantesson.	  	  

§13	  Mötet	  väljer	  till	  valberedning	  Kerstin	  Brannerydh,	  sammankallande,	  Lisbeth	  	  Göthberg	  
och	  Göran	  Nydahl.	  	  

§14	  Thomas	  Persson	  föredrar	  verksamhetsplan	  för	  kommande	  verksamhetsår.	  Mötet	  
fastställer	  planen.	  Fråga	  från	  mötet	  om	  fortsättning	  på	  skolchefsprogrammet.	  Thomas	  
informerar	  om	  möjliga	  nya	  vägar	  där	  styrelsen	  bland	  annat	  har	  kontakter	  med	  Umeå	  
Universitet	  i	  denna	  fråga.	  Styrelsen	  kommer	  att	  i	  detta	  även	  undersöka	  studieresor	  som	  ett	  



inslag	  för	  skolchefers	  kompetensutveckling.	  SKL	  och	  Skolverket	  är	  beredda	  att	  investera	  i	  
strukturen	  för	  utbildningar	  även	  om	  den	  enskilde	  huvudmannen	  sedan	  får	  stå	  för	  själva	  
kostnaden	  för	  en	  sådan	  utbildning.	  	  

§15	  Mötet	  fastställer	  medlemsavgiften	  till	  500	  kronor	  för	  2010.	  

§16	  Lasse	  Liljedahl	  föredrar	  årets	  budget.	  Mötet	  godkänner	  förslaget	  till	  budget.	  

§17	  Ordförande	  informerar	  om	  en	  planerad	  studieresa	  till	  Ontario	  för	  cirka	  20	  medlemmar	  i	  
föreningen.	  Beräknad	  kostnad	  5-‐10	  tkr	  för	  själva	  konferensen.	  	  Resan	  planerad	  till	  oktober.	  
På	  grund	  av	  ekonomiska	  läget	  i	  kommunerna	  tror	  mötet	  att	  man	  bör	  skjuta	  på	  tidpunkten	  
för	  genomförandet.	  Inget	  beslut	  tas	  vid	  detta	  möte.	  

§18	  Föreningen	  har	  fått	  förfråga	  om	  intresse	  att	  delta	  i	  information	  och	  möjlighet	  att	  lämna	  
synpunkter	  på	  kursplanearbetet.	  

§19	  Ordförande	  informerar	  om	  vem	  som	  kan	  vara	  medlem	  i	  föreningen.	  Mötet	  diskuterar	  
olika	  synpunkter	  på	  tolkning	  av	  föreningens	  stadgar	  i	  denna	  fråga.	  Diskussionen	  vid	  dagens	  
möte	  blir	  vägledande	  för	  styrelsens	  beslut	  framöver.	  

§20	  Ordförande	  avtackar	  något	  försenat	  fd	  	  styrelseledamoten	  	  Göran	  Nydahl	  för	  allt	  arbete	  
under	  sin	  tid	  i	  styrelsen	  för	  bla	  uppbyggnad	  av	  hemsidan,	  bearbetning	  av	  remissvar	  och	  
arbete	  med	  medlemsrekrytering.	  

§21	  Närvarande	  medlemmar	  tackar	  styrelsen	  för	  gott	  arbete	  och	  ordförande	  avslutar	  mötet.	  

	  

Vid	  protokollet	   	   	  

	  

Annika	  Becker	  

	  

Justeras	  

	  

Lena	  Stoltz	   	   Karina	  Petersson-‐Hedman	  

	  

	  


