
Föreningen Sveriges Skolchefer (FSS)   
 
Styrelsemöte måndagen den 11 februari 2013 
 
Tid: 11.00-11.45 
Plats: Telefonsammanträde 
Närvarande: Thomas Persson ordförande, Agneta Gatel, Göran Isberg, Johan Olofsson, Sven Höper, 
sekr.  
Anmält förhinder: Marie Holm, Jukka Kuusisto. 
 

1. Ordföranden öppnar mötet och styrelsen godkänner dagordningen. 
 
2. Föregående mötesprotokoll godkänns. 

 
3. Kassören rapporterar om det ekonomiska läget för föreningen, vilken kan betecknas som god. 

Föreningens kassa inkl fond ligger fn på ca 2,3 miljoner. Medlemsavgifter för 2013 håller på att 
skickas ut och inbetalningar pågår. 

 
4. Planering och uppföljning av verksamhet 2012-13 

• Avseende medlemsrekrytering påpekar kassören vikten av att styrelsen i sina respektive 
nätverk informerar om föreningen och våra aktiviteter för att få med flera kollegor i 
föreningen. 

• Kompetensutvecklingen för skolchefer, NSP, samt introduktionsprogrammet pågår i enligt 
planering. Nya omgångar behöver dock startas.  
Styrelsen beslutar ge projektledaren i uppdrag att starta nya omgångar senast i början av 
2014. 

• Planeringsarbetet för en studieresa för skolchefer till Nederländerna pågår samt att 
Skolporten planerar en ev studieresa till Ottawa. Stockholm Summit återuppstår 2014 men 
nu i regi av Skolporten och Lärarfortbildning AB, planeringen pågår, Skolchefsföreningen 
har en intresserad men inaktiv roll i detta. En insats för mentorsprogrammet kommer att 
göras 2013. Finska skolchefer är intresserade av ett samarbete med Sverige. Ordföranden 
för OPSIA, vilka organiserar chefer inom skolområdet inom staten, planerar ett seminarium 
våren 2014 där styrelsen förordar att föreningen representeras av NSP-deltagare. Göran 
Isberg får styrelsens uppdrag att kontakta motsvarigheter i Norge för att utröna 
samarbetsmöjligheter. 

• Agneta G rapporterar om möjliga forskningsprojekt/forskningskontakter. 
• Den administrativa förstärkningen föreslås komma upp på ett kommande styrelsemöte. 

 
5. Årsmötet hålls i anslutning till skolriksdagen den 7 maj 2013. Styrelsen har informerat om att 

detta är senare än stadgarna stipulerar på hemsidan. Inga negativa synpunkter har inkommit, 
tvärtom har flera medlemmar hört av sig med positiva kommentarer. Styrelsen delar upp 
förberedelserna inför årsmötet och behandlar ärendena vid nästa styrelsesammanträde för att 
fastställa styrelsens förslag till årsmötet. 
 
Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet en oförändrad medlemsavgift på 500 kronor/år samt att 
eventuella förslag från medlemmarna till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 21/3 
2013. 
 



6. Kommande möten 
Styrelsen beslutar att flytta telefonsammanträdet den 1 april till den 2 april 2013 klockan 11-12. 
Nästkommande tillfälle blir vid skolriksdagen den 7 maj, i anslutning till årsmötet. 

 
7. Ordföranden avslutar sammanträdet.  

 
 

Sven Höper   Thomas Persson 
Sekreterare   Ordförande 

 


