
 
 
 
       
Föreningen Sveriges Skolchefer (FSS) 
 
Styrelsemöte för föreningen Sveriges Skolchefer 2019-04-08 kl 17.15-17.45, telefonmöte. 
 
Närvarande: Göran Isberg, Maria Andersson, Tony Mufic, Johan Olofsson, Monica Sonde, 
Inga-Lena Spansk och Einar Fransson.  
Anders Jolby och Birgitta Pettersson hade anmält förhinder. 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Göran Isberg öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes. 
 
§ 2 Föregående protokoll 
Föregående protokoll är utsänt och ligger på hemsidan. 
 
§ 3 Rapporter 
Sekreteraren: Einar anmäler fråga om regelverket för det nya likvärdighetsbidraget. Frågan tas 
upp under övriga frågor. 
Kassören: Johan meddelade att ekonomin är fortsatt god. Skatteverket har dock begärt att 
föreningen ska skatta för 2017, totalt 130 tkr. Vi har ifrågasatt huruvida detta är riktigt men 
betalar skatten så länge. 
Ordföranden: Göran har pratat med Matz Nilsson, Skolledarförbundet, som fortsatt driver 
frågan om en befattningsutbildning för skolchefer. 
Arbetsgrupper: Anders Jolby tar kontakt med Socialchefsnätverket för event samarbete 
framöver. 
Inga-Lena har haft kontakt med Stephan Rapp, numera prof vid Linnéuniversitetet, som 
öppnar för att Linnéuniversitetet kan ta över skolchefsprogrammen. Vidare vill man försöka 
få anordna rektorsprogrammet.  
Tony har haft samtal med Lars Svedberg om att Lars och Olof ska föreslå successionsordning. 
Förslag tas fram om rullande seminarieschema.  
 
§ 4 Ärenden:  
a) Rektors 100 första dagar, R100: Lansering med egen monter på skolriksdagen den 6-7 
maj.  
b) Kontakter Skolchefsinstitutet och föreningen: Frågan diskuteras vidare på vårt 
styrelseinternat efter sommaren.  
c) Konferens och årsmöte 27-28 maj: 56 anmälda vilket är 30 färre än förra året. Det 
svagare intresset tror vi beror på att Skolriksdagen ligger i början av samma månad. 
d) Årsmötet, uppdrag i styrelsen: Göran skriver verksamhetsplan, Johan den ekonomiska 
berättelsen och Einar verksamhetsberättelsen. Allt läggs på hemsidan. 
e) Styrelsen beslutar föreslå årsmötet oförändrad medlemsavgift. 
 
§ 5 Nästa möte: 
28/5-19 Årsmöte kl 12-12.30 
 
§6 Övriga frågor: 

- Datum för styrelseinternat, efter sommaren, skickas ut av Maria via ”Doodle”. 
- Alla utom Göran och Johan deltog i en kort diskussion om regelverket för 

likvärdighetsbidraget. Einar lyfte att det finns signaler om att de flesta kommuner som 
gick back, ekonomiskt, 2018 inte kan få bidraget då kostnaderna 2019 ber automatik 
då minskar i och med överskridandet av ramarna för 2018. Vi enades om att var och 
en kollar på ”hemmaplan” med sina ekonomer hur det slår i våra resp kommuner.  



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

 
 

 
Einar Fransson                     Göran Isberg                      
Sekreterare   Mötesordförande 
 
 
 


