Årsmöte för föreningen Sveriges Skolchefer 2011-03-29,
Älvsjömässan (lunchmöte under kommunala skolriksdagen, KSR)
§ 1 Mötets öppnande
Skolchefsföreningens ordförande Thomas Persson öppnar årsmötet.
§ 2 Mötets behöriga utlysande
Mötet har utlysts i laga ordning.
§ 3 Val av mötesordförande
Thomas Persson välj till ordförande
§ 4 Val av mötessekreterare
Sven Höper väljs till sekreterare.
§ 5 Val av två personer att justera dagens protokoll
Ulf Gustavsson och Birgitha Sahlin väljes 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
§ 10 Val av styrelse
Ordförande Thomas Persson vald
Ordinarie ledamöter:
Göran Isberg
Elisabeth Zachrisson
Lars Nyberg
Ersättare:

för åren 2011och 2012
för åren 2011 och 2012
för åren 2011 och 2012
för åren 2011 och 2012

Karina Pettersson-Hedman för åren 2011 och 2012
Erik Lenne
för åren 2011 och 2012
Henrik Andersson
för år 2011

§ 11 Revisorer med ersättare
Revisor: Silvana Enelo-Jansson vald
Ersättare: Peter Svantesson

för åren 2011 och 2012
för åren 2011 och 2012

§ 12 Val av valberedning
Årsmötet beslutar att välja Lars Liljedahl, Annika Becker och Ulf Gustavsson som ny
valberedning.
§ 13 Verksamhetsplan 2011/12
Årsmötet beslutar att fastställa verksamhetsplanen.
§ 14 Medlemsavgift
Årsmötet beslutar fastställa medlemsavgiften till 500 kr/år
§ 15 Budget 2011
Årsmötet beslutar fastställa budget för 2011-04-26
§ 16 Policy för föreningen Sveriges Skolchefer
Ordföranden föredrar förslaget till föreningens policy. Förslaget godkänns
§ 17 Ändring av medlemsbegreppet i stadgarna
Ändringsförslaget avseende medlemsbegreppet i stadgarna godkänns. Årsmötet förtydligar att
även chefer för skola/förskola i stadsdelar, områdeschefer under förvaltningschefen, eller
motsvarande tjänster kan vara medlemmar i föreningen.
§ 18 Övriga frågor
Ordföranden Thomas Persson informerar om föreningens skolchefsresa till Ottawa i oktober
2011 och om Skolverkets intresse för ett ökat samarbete kring utbildningsfrågor för
skolchefer. Annika Becker tackar den gamla styrelsen för ett gott arbete och önskar den
nyvalda styrelsen lycka till.
§ 19 Mötets avslutande
Ordförande Thomas Persson avslutar skolchefsföreningens årsmöte.
Sekreterarens protokollsanteckning:
Valberedning hade för avsikt att nominera Roger Johansson som ersättare för åren 2011 –
2012 då Roger var vald ersättare i styrelsen till 2011. Av misstag föll detta bort i
årsmöteshandlingen från valberedningen. Styrelsen får besluta om Roger Johansson kan
adjungeras till styrelsen fram till nästa årsmöte 2012.
Stockholm, dag enligt ovan

Thomas Persson
Ordförande

Sven Höper
sekreterare

Ulf Gustafsson
justerare

Birgitta Sahlin
justerare

