
 
 
 
       

Föreningen Sveriges Skolchefer (FSS) 
 
Styrelsemöte för föreningen Sveriges Skolchefer 2016-12-12, telefonmöte. 
 
Närvarande: Göran Isberg, Birgitta Pettersson, Inga-Lena Spansk och Einar Fransson.  
Jukka Kuusisto, Gun Ann Öholm-Jansson och Johan Olofsson hade anmält förhinder. 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Göran Isberg öppnade styrelsemötet. 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 2 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll har mailats ut och ligger på hemsidan. 
 
§ 3 Rapporter 
Sekreteraren:  
Inget nytt att rapportera. 
 
Kassör:  
Johan rapporterade via Göran att ekonomin är fortsatt god.  
 
Ordföranden: 
Göran föreslår en utökning av antalet styrelsemedlemmar med ytterligare 2 personer för att 
minska sårbarheten och möta ökade krav på vad styrelsen behöver engagera sig i. Förslag till 
stadgeändring tas fram till årsmötet. 
Frågan om hedersmedlemskap för personer som lämnat skolchefsuppdraget men önskar 
kvarstå som medlem i föreningen bereds av Göran och Einar för förslag till beslut på det 
kommande årsmötet.  
 
§ 4 Aktiviteter: 

a) Skolans ledarkonvent 2016 besöktes av ca 400 deltagare och ger föreningen ett visst 
ekonomiskt tillskott. Frågan om fortsatt deltagande diskuteras på nästa styrelsemöte. 

b) Högre skolchefsseminarium, förfrågan om intresse att delta har skickats ut till tidigare 
deltagare. 18 intresserade har hört av sig hittills.  

c) Skolchefsinstitutet. program har skickats ut om invigningen den 2-3 februari 2017. 
Styrelsen har fått förfrågan om att bidra med ytterligare 25tkr till middagen utöver de 
100tkr som vi tidigare beslutat om i samband med starten. Styrelsen beslutade att 
skjuta till ytterligare 25tkr. 

d) Skolchefskonferensen, ”Skolchefsuppdraget – styrning och ledning på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet”. Programmet med förslag på medverkande inklusive 
Michael Fullham är nu klart. Inbjudan skickas ut före jul och vi hoppas på många 
deltagare. 
 

§ 5 Övriga frågor: 
Inga övriga frågor. 
 
§ 6 Mötets avslutande och nästa möte 
Göran önskade alla en god jul och förklarade mötet avslutat. Nästa möte äger rum den 9/1 
2017  kl 17-17.30 på telefon. 



 
 
 
       
 
Einar Fransson                     Göran Isberg                      
Sekreterare   Mötesordförande 
 
 
 


