
Styrelsen -  
Förslag till stadgeförändringar vid årsmöte 2017 
 
Bakgrund 
Föreningen växer sakteliga i antal medlemmar och uppgår våren 2017 till 
ca 150.  Föreningens aktiviteter är populära och vi har för närvarande fullt 
på våra program och utbildningar Nationella skolchefsprogrammet (NSP) . 
Föreningens höstkonferens, i samarbete med bland annat SKL – Skolans 
ledarkonvent har gott deltagande.   
Föreningen går också in i ett nytt samverkansfält med Jönköpings 
University (JU) genom skolchefsinstitutet och bland annat ansvar för 
föreningens skolchefsbok. Föreningens antal styrelsemedlemmar har under 
de senaste åren varit oförändrat. Motsvarade organisationer, tex 
socialchefer, har en betydligt större styrelse. 
 
Förslag  
För att bättre kunna möta framtida utvecklingsbehov för  
föreningens medlemmar och möjlighet till bättre arbetsfördelning i 
styrelsen föreslås följande.  
1. En stadgeförändring för antalet styrelsemedlemmar. Styrelsen föreslår att 
antalet ledamöter utökas. Idag står det att styrelsen består av  
Ordförande, sekreterare och kassör samt 2-4 ledamöter, idag total 7 
personer. Styrelsen föreslår istället att styrelsen ska bestå av 7-9 ledamöter 
samt minst två ersättare. Ordförande, kassör och sekreterare utses av 
årsmötet. Genom en utökning av antalet ledamöter menar styrelsen att antal 
ersättare kan minskas till minst 2 mot tidigare minst 3. 
Se § 7, se nedan  
 
2. Vidare föreslås ett förtydligande avseende vilka som kan bli medlemmar 
samt utseende av hedersmedlem i föreningen.  
Föreslagen förändring tydliggör att föreningens medlemmar inte 
nödvändigtvis måste vara ansvarig inför nämnd (skolchef/förvaltningschef) 
utan också om man innehar en tjänst där man är chef för t ex rektorer 
och/eller förskolechefer. T ex områdeschef under förvaltningschefen eller 
verksamhetschef för alla rektorer inom grundskolan. 
Se § 5, se nedan 
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§ 5 Medlem 
Föreningen skall vara öppen för alla med funktion som skolchef/förvaltningschef eller 
inneha chefsansvar över rektorer eller förskolechefer inom det offentliga skolväsendet 
alternativt ha innehaft en sådan funktion. 
Föreningen skall vara öppen för alla med funktion som skolchef/förvaltningschef eller 
har chefsansvar över rektorer eller förskolechefer inom utbildningsväsendet alternativt 
ha innehaft en sådan funktion. 
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar medlemsavgift 
till föreningen.  
Styrelsen kan föreslå hedersmedlemmar. Beslut om hedersmedlem sker på närmaste 
årsmöte. Hedersmedlem är befriad från avgift. 
Medlem har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt. Medlem som allvarligt skadar 
föreningen kan avstängas av styrelsen. 
Upphävning av styrelsens beslut eller beslut om uteslutning sker på närmaste årsmöte. 
 
 
§ 7 Styrelsen 
Styrelsen tar tillvara medlemmarnas intressen och verkar för föreningens 
framåtskridande. 
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och tillgångar. 
Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen. 
Styrelsen förbereder årsmöte, för medlemsmatrikel och bokföring, ansöker om bidrag, 
värvar nya medlemmar samt verkställer de beslut som fattas på årsmöte. 
Styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare och 2-4 ledamöter samt minst 
tre ersättare. 
Styrelsen består av 7-9 ledamöter samt minst två ersättare. Ordförande, kassör och 
sekreterare utses av årsmötet. 
Ledamöter och ersättare väljs för en period av två år. 
Avgår ledamot under mandattiden inträder ersättare i dennes ställe i den turordning de 
är valda. 
Avgår ordförande, kassör eller sekreterare under verksamhetsåret, beslutar styrelsen om 
tillfälliga ersättare ur sittande styrelse. 


