Föreningen Sveriges Skolchefer (FSS)
Styrelsemöte för föreningen Sveriges Skolchefer 2017-03-06, telefonmöte.
Närvarande: Göran Isberg, Johan Olofsson, Birgitta Pettersson, Inga-Lena Spansk, Gun Ann
Öholm-Jansson och Einar Fransson.
Jukka Kuusisto 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 att ekonomin är fortsatt god, 4,5 miljoner totalt. Fakturor för årsavgiften
för 2017 går ut i dagarna. Styrelsen beslöt att säga upp nuvarande avtal med
redovisningsbyrån från och med 1 juli. Annette kommer även att administrera vår ekonomi.
Ordföranden:
Inget nytt att rapportera.
§ 4 Aktiviteter:
a) Skolchefsinstitutet, styrelsen har tidigare beslutat att satsa 300 tkr, 100 tkr för starten
och 150 tkr för att institutet ska vara redaktör för skolchefsboken. Styrelsen har också
tidigare beslutat bidra med 25 tkr till invigningsmiddagen. Styrelsen är positivt inställd
till institutets fortsatta utveckling och för vidare samtal med Jönköping university.
b) Einar berättade om svårigheten att få till ett Skype-möte med Mats Östling för att
diskutera förslag till kommande utbildningar vad gäller digitalisering. Mats har
reviderat tidigare förslag med färre internat. Einar, Birgitta och Inga-Lena återkommer
i frågan då de haft möte med Mats.
c) Skolans ledarkonvent, styrelsen beslöt på förra styrelsemötet att fortsätta även i år.
Ekonomisk rapport och utvärdering av konferensen kommer. Einar har, på styrelsens
uppdrag, kontaktat Gunilla Söderström för stöd med förslag till programpunkt.
d) Skolchefskonferensen, ”Skolchefsuppdraget – styrning och ledning på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet”, den 18-19 maj. Vi, Göran, Johan och Einar, behöver
förbereda inför årsmötet som avslutar konferensen.
e) Göran fick litet inspel till det kommande info-brevet till medlemmarna.
§ 5 Nästa möte:
Måndag 3/4 kl 17.00-17.30.

§ 6 Övriga frågor:
Inga övriga frågor fanns att avhandla.
§7 Avslutning:
Göran tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Einar Fransson
Sekreterare

Göran Isberg
Mötesordförande

