
Föreningen Sveriges Skolchefer 
 
 
Årsmöte vid Fjällsätra pensionat, Undersåker 2004-04-20. 
 
Protokoll 
 
§ 1  Ordförande Thomas Persson öppnar mötet 
 
§ 2  Mötet konstaterar att årsmötet är behörigt utlyst 
 
§ 3  Till mötesordförande väljs Thomas Persson 
 
§ 4  Till mötessekreterare väljs Annika Becker 
 
§ 5  Som justeringspersoner väljs Håkan Edman och Arne Stade 
 
§ 6  Ordförande redogör för verksamhetsberättelsen för 2003 och den läggs till 
       handlingarna, se bilaga 1 
 
§ 7  Ordförande redogör för ekonomisk berättelse för 2003 och den läggs till 
        handlingarna, se bilaga 2 
 
§ 8  Ordförande redogör för revisorernas rapport för 2003, se bilaga 3 
 
§ 9  Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2003 
 
§ 10 Till ny styrelse väljs: 
 ordförande Thomas Persson, Stockholm  1 år 
 sekreterare Annika Becker, Sydskånska gymnasieförbundet 2 år 
 kassör Lars Liljedahl, Orsa   2 år 
 ledamot Göran Nydahl, Simrishamn   2 år 
 ledamot Lillemor Bylund, Strängnäs   2 år 
 ledamot Marita Skog, Bräcke, kvarstår   1 år 
 ledamot Eva-Gun Berglund, Ljungby, kvarstår  1 år 
  
        Till ersättare väljs: 
 Kerstin Branneryd, Älvkarleby, kvarstår  1 år 
 Anders Widestrand, Götene, kvarstår   1 år 
 Stellan Berglund, Skellefteå   2 år 
 Håkan Edman, Botkyrka    2 år 
 
§ 11 Till revisorer väljs: 
 ordinarie Silvana Enelo-Jansson, Sala   1 år 
 ersättare Peter Svantesson, Ludvika   1 år 
 ordinarie Gunnar Stattin, Kramfors   1 år 
 ersättare Arne Stade, Botkyrka   1 år 
 
§ 12 Mötet beslutar att valberedning utses av de som närvarar på föreningens höstmöte 
 



§ 13 Ordförande redogör för styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2004 och fram  
         till nästa årsmöte 2005, se bilaga 4 
         Mötet föreslår ett tillägg till stycke två: 

att  kontaktpersonnät skapas i alla län som sprider information om 
föreningen 

          Mötet föreslår tillägg med ny rubrik: ekonomi 
 Styrelsen ska under 2004 sträva att öka föreningens kapital i syfte att 
 säkerställa föreningens fortsatta konsolidering 
         Beslut: Verksamhetsplanen fastställs med ovan angivna tillägg 
 
§ 14 Ordförande föredrar förslag till budget 2004/2005, se bilaga 5 
         Mötet fastställer balansräkningen och överskottet förs in som kapital i ny räkning 
         Mötet fastställer budget 
 
§ 15 Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2004 samt att medlemsavgiften för 
        2005 ska vara 500 kronor 
 
§ 16 Diskuteras policydokument ”Att skapa lärandemiljöer för framtiden”. Mötet  
         önskar starta ett medlemsarbete där detta dokument är grund för diskussion, se 
         bilaga 6 
 
§ 17 Ordförande avslutar mötet 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
__________________ 
Annika Becker 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
__________________ 
Håkan Edman 
 
 
__________________ 
Arne Stade 
 


