
Föreningen Sveriges Skolchefer (FSS)  2012-08-27 
 
 
Styrelsemöte 27 augusti 2012 
 
Tid: 11.00-11.30 
Plats: Telefonsammanträde 
Närvarande: Thomas Persson ordförande, Göran Isberg, Marie Holm, Agneta Gatel, Johan 
Olofsson och Sven Höper, mötessekr. 
 

1. Ordföranden öppnar styrelsemötet. 
 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen samt lägga föregående styrelseprotokoll till 
handlingarna. 
 
3. Rapporter: 
Sekreteraren: Inget att rapportera. 
Kassören lämnar en kort ekonomisk rapport, medlemsmatrikeln pekar mot ett medlemstal 
på ca 120 medlemmar.  
Ordföranden rapporterar om arbetet med att utse en efterträdare till Elisabeth Zachrisson. 
Den ersättare som invalts tidigast står först i tur att få erbjudande om ordniarie plats i 
styrelsen. 2013 går mandaten ut för flera ledamöter i styrelsen inkl ordföranden, varför 
valberedningen behöver starta sitt arbete tidigt.   
 
4. Planering och uppföljning av verksamhet 2012/13 
Avseende medlemsrekrytering så avvaktar vi större insatser tills det att vi löst frågan om 
ett administrativt stöd till styrelsen. 
Styrelsen är positiv till att arrangera seminarier på KSR, kommunala skolriksdagen. Sven 
är utsedd kontaktperson. Skolchefsmötet i höst är i full planering enligt Göran. 
Kön till NSP, nationella skolchefsprogrammet, ökar. För närvarande står 7-8 på kö. 
Introduktionsutbildningen har ett trettiotal anmälda. 
Seminarieserie, med särskilt fokus på skolchef i mindre kommuner och skolutveckling, 
håller på att utvecklas tillsammans med skolporten men även lärarfortbildning är 
involverad. 
Studieresan till Nederländerna har fortfarande få anmälda.  
 
Styrelsen diskuterar hur framgången med Stockholm Summit kan följas upp för 
kommande år. Thomas kommer att träffa några av dem som har varit med under de tre 
seminarierna, 2008-2012, för en uppföljning. Styrelsens målsättning är att få in en 
kommersiell aktör för att driva detta. Thomas återkommer till styrelsen, då föreningen 
varit pådrivande i att återskapa en konferens i någon form. 
 
Agneta återkommer i frågan om skolforskning. 
 



5. Styrelsen beslutar att inte vidta några särskilda jubileumsinsatser i samband med vårt 
10-års jubileum. 

 
6. Styrelsen beslutar att förlägga nästa möte vid Skolforum i Stockholm, men då till 

måndag eftermiddag, dvs den 29/10. Ordföranden återkommer med en närmare tid. 
(Efter sammanträdet har konstaterats att mötet avhålls kl 16.30.) Årets sista 
styrelsemöte hålls via ett telefonsammanträde måndagen den 17/12 kl 11-12. 
 

7. Inga övriga frågor fanns för dagen. 
 

8. Ordföranden Thomas Persson avslutar sammanträdet. 
 

 
 
 

Sven Höper  Thomas Persson 
Sekr   Ordförande 


