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Styrelsemöte 18 juni 2012 
 
Tid: 10.00-15.00 
Plats: Utbildningsförvaltningen, Hantverkarg 2F, Stockholm 
Närvarande: Thomas Persson ordförande, Göran Isberg mötessekreterare, Marie Holm, 
Agneta Gatel, Johan Olofsson och Gunn Ann Öholm (ersättare). 
 
 
1. Öppnande, dagordning, presentationer, föreningens historia. 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte. Tyvärr har 
deprådet. Eva Duhran fått förhinder. Inga övriga punkter anmäldes och dagordningen 
godkändes. Därefter följde en presentation av mötesdeltagarna som vävdes ihop med en 
beskrivning av föreningens historia och som speglades i ett antal strategiska frågeställningar 
från mötesdeltagarna. 

 
2. Föregående mötes protokoll. Lades till handlingarna. 

 
3. Rapporter 
• Sekreteraren: Inget att rapportera (ord. sekreterare ej närvarande) 
• Kassören: Föreningens ekonomi god. Idag finns 1.696.300 kr på kontot. Kassören 

bedömer att föreningen har minst 1 miljon kronor som kan balanseras vidare till 
kommande år. Medlemsantalet uppgår idag till 105 medlemmar. Kassören bedömer att 
antalet, vid slutet av året, är i nivå med tidigare år dvs ca 120 medlemmar. 
Ordförande: Informerade om styrelsearbetet, föreningens historia och externa samverkan.  

• Övrigt: Inget övrigt rapporterades. 
 

4. Genomgång av årsmöte och konstituering 
- Val av kassör, sekreterare. Förslag: Johan Olofson forts som kassör, Sven Höper forts 

som sekr. Beslut enligt förslag. 
- Firmateckning. Förslag: som tidigare, dvs ordf Thomas Persson och kassör Johan 

Olofson var för sig. Beslut enligt förslag. 
- Beslut om sammankallande i valberedningen har delegerarts från årsmötet till 

styrelsen. Förslag: Ulf Gustafsson. Beslut enligt förslag. 
 

5. Planering av verksamhet 12/13. 
Verksamhetsplanen från årsmötet gicks igenom. Kassören fortsätter arbetet med en 
administration för föreningen. Med en administratör på plats följer ytterligare arbete med 
medlemsrekrytering, medlemshantering o dyl. Styrelsen konstaterar att det genomförs en 
omfattande utbildningsverksamhet och att det finns ett behov av utbildningar för skolchefer. 
Göran Isberg ansvarar för Skolchefsmötet. Diskuterades förbättringar av NSP och 
introprogrammet. Ordförande försöker ta initiativ till nya, kortare utbildningar/seminarier för 



skolchefer som kanske inte vill gå de mer omfattande programmen (förslag till teman: 
skolutveckling och skolchef i liten kommun). Styrelsen diskuterade också att bredda 
samverkan med fler utbildningsaktörer. Styrelsen diskuterade också föreningens strategi som 
aktör inom utbildning/konferenser. Agneta Gatel samordnar arbetet med att försöka hitta nya 
forskare att samarbeta med. Styrelsen diskuterade att hitta en drivande aktör som kan fortsätta 
efter de tre Stockholm Summit. 

 
Innehåll i seminarier och konferenser diskuteras mer på kommande möte. 
 
6. Fastställande av årsplan/kalendarium inkl dag för årsmöte (på skolriksdagen), mötesplan 

för styrelsen (aug, sept, på Skolchefsmötet) 
Mötet nöjde sig med att fastställa mötestider förstyrelsen för hösten 2012. Telefonmöte 
måndag 27/8 kl 11-12, i anslutning till mötet v44 på Stockholmsmässan tisdag 30/10 kl 13-15 
samt telefonmöte måndag 17/12 kl 11-12. 
 
7. Övrigt 
Konstateras att Elisabeth Zachrisson avsagt sig ledamotskapet i styrelsen. Enligt stadgarna ska 
den ersättare som invalts tidigast erbjudas platsen fram till nästkommande årsmöte. 
Ordförande kontaktar Karina Pettersson-Hedman. 

 
8. Avslutning. Ordförande tacka mötesdeltagarna och önskade alla en god och trevlig 

sommar. 
 

 
 
 
Göran Isberg     Thomas Persson 
Tf sekr      ordf 


