
 
 
 
       

Föreningen Sveriges Skolchefer (FSS) 
 
Styrelsemöte för föreningen Sveriges Skolchefer 2018-03-19 kl 17.15-17.45, telefonmöte. 
 
Närvarande: Göran Isberg, Maria Andersson, Tony Mufic, Johan Olofsson, Birgitta 
Pettersson, Inga-Lena Spansk och Einar Fransson.  
Gun Ann Öholm-Jansson 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:  
Einar berättade kort om summeringen av Lärarnas ansvarsnämnds, LAN, arbete under de 6 
första åren. Einar är ordinarie ledamot och har deltagit i ett seminarium med LAN, 
Skolverket, Skolinspektionen och utbildningsdepartementet. 
 
Kassör:  
Johan lämnade ekonomisk rapport; 150 medlemmar och tillgångar på sammanlagt 3,5 
miljoner. 
 
Ordföranden: 

- Möte med SYV-utredningen där vi avvisar idén om SYV som eget ämne. 
- Skolansledarkonvent har vi tackat nej till att vara medarrangör i. 

 
§ 4 Aktiviteter: 

a) Göran berättade om status för projektet ”R100 – rektors första 100 dagar”. 
Projektplanen är klar. R100 ska ses som en ”verktygslåda” för nya skolledare. 
Målsättningen är att den ska vara användbar i alla 290 kommuner.  Göran och Inga-
Lena håller i fortsatt kontakt. 

b) Göran har skickat texter om skolans digitalisering. Alla styrelsemedlemmar läser och 
lämnar synpunkter till Göran. Vi beslutade att öppna en plats på vår webb om skolans 
digitalisering med aktuell information.  

c) Styrelsen träffar Skolforskningsinstitutets VD, Stephan Rapp, för att prata om fortsatt 
samarbete. Institutet har bland annat fått 11 miljoner i forskningsanslag. Vi träffar 
Stephan i samband med årsmötet den 25 maj. 

d) Programmet för årskonferensen har gått ut och anmälningar kommer in.  
e) Inför årsmötet den 25 maj skriver Göran dagordning och kontaktar valberedningen, 

Johan skriver ekonomisk redogörelse och Einar skriver verksamhetsberättelse. 
f) Styrelsen diskuterade en utveckling av vår webb med t ex viktiga texter, remissvar etc. 

Diskussionen fortsätter i samband med årskonferensen.  
 
§ 5 Nästa möte: 

- Årskonferensen i Stockholm den 24-25 maj. Styrelsen träffar Sten, i anslutning till 
årsmötet, ang lärarbristfrågan och hur vi som föreningen ska arbeta vidare med frågan. 



 
 
 
       

 
§6 Övriga frågor: 

a) Styrelsens höstmöte äger rum i Uppsala den 17-18 september. Styrelsen samlas kl 16 
den 17/9. 

b) Johan har undersökt möjligheterna för en studieresa för styrelsen till Kanada ur ett 
skolchefsperspektiv. Svara Johan snarast vilken av veckorna 43-45 som passar dig 
bäst. 

 
§7 Avslutning: 
Göran tackade för engagemanget och förklarade mötet avslutat. 

 
 

 
Einar Fransson                     Göran Isberg                      
Sekreterare   Mötesordförande 
 
 
 


