
 
 
 
       

Föreningen Sveriges Skolchefer (FSS) 
 
Styrelsemöte för föreningen Sveriges Skolchefer 2013-06-11, 16.00 – 16.30. 
(telefonsammanträde) 
 
Närvarande: Göran Isberg, Johan Olofsson, Sven Höper, Marie Holm, Einar Fransson, Jukka 
Kuusisto. Agneta Gatel var förhindrad. 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Göran Isberg öppnar styrelsemötet hälsar den nyvalda styrelsen välkommen till 
telefonsammanträdet. Dagordningen godkännes. 
 
§ 2 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkännes 
 
§ 3 Rapporter 
Kassören Johan Olofsson lämnar en ekonomisk rapport, vilken visar på en god ekonomi för 
föreningen. Johan informerar styrelsen om att Inger Jansson, tidigare styrelsemedlem, arbetar 
i ett medlemsrekryteringsprojekt för att intressera fler skolchefer och chefer med motsvarande 
befattningar för ett medlemskap. 
Ordförande Göran Isberg redovisar olika utvecklingsinriktningar för de två kommande åren 
för föreningen dels i ett nutidsperspektiv, dels för framtiden. 
Nutid: 
Föreningen arbetar vidare enligt verksamhetsplanen för 2013/14 med olika 
utbildningsaktiviteter.  

1. Mentorsprogram, NSP6 (med start feb 14),  
2. Introduktion - ny som skolchef (start nov 13)  

Thomas Persson, föreningens fd ordförande, har tagit på sig uppdraget att vara 
kontaktperson och ansvarig för dessa aktiviteter.  

3. Thomas har även kontaktat Lärarfortbildning/skolporten avseende Stockholm Summit,  
En överlåtelse är gjord av Summit till ovanstående parter. 

4. Thomas ansvarar även för deltagande i styrgruppen för Skolledarkonventet,  
samt kontakter med Skolverket och SKL och är ordförande i samarbetsgruppen.  
Ett nytt samarbetsavtal/ök måste skrivas med SKL och Skolverket inför 2015 

5. Årets Skolledarkonventet äger rum den 25-26 nov där föreningen är partner.  
 

Framtid:  
1. Medlemsarbete (rutiner och material) och uppgradering av hemsidan  
2. Digital kompetens för skolchefer, seminarieserie över t ex 1,5 år kring olika  

teman, Ledning/styrning, Infrastruktur, Pedagogiska verktyg och lärmaterial etc..  
3. Nytag för planering av möten för skolchefer i samarbete med Skolledarförbundet och  

Skolledarföreningen (Lärarförbundet). Planering för ett nytt skolchefsmöte hösten 
2014. 

 
§ 4 Genomgång av årsmötet 
Ett nyhetsbrev, nr två, har publicerats på hemsidan samt mailats ut till medlemmarna. 
Nyhetsbrevet redovisar årsmötets val och beslut. Protokollet läggs till handlingarna. 
 
 



 
 
 
       
§ 5 Planering inför styrelsemötet den 2 september 
Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte hålls i Karlstad den 2 september, kl 10.00 – 15.00. 
Ordförande återkommer med plats. Ärenden som kommer att behandlas på mötet är bland 
annat: verksamhetsplanen för 2013/14, kompetensutveckling för skolchefer med tonvikt på 
området digitalt lärande. Styrelsen beslutar att ge uppdrag till Mats Östling för att förbereda 
frågan. Andra frågor som ska behandlas på styrelsemötet är hemsidans utveckling och 
medlemsrekrytering.   
 
§ 6 Årsplan/kalendarium 
Ordföranden återkommer med förslag till mötestider för 2013 och 2014 vid nästa 
styrelsemöte. 
 
§ 7 Mötets avslutande 
Ordförande Göran Isberg avslutar styrelsemötet och önskar styrelsen en skön sommar.  
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Sven Höper                    Göran Isberg                      
Sekreterare   Ordförande 
 
 
 
 
 


