
 
 
 
       

Föreningen Sveriges Skolchefer (FSS) 
 
Styrelsemöte för föreningen Sveriges Skolchefer 1 november 2021 kl 17.15-18, Teamsmöte. 
 
Närvarande: Göran Isberg, Maria Andersson, Anders Jolby, Åsa Lundquist, Tony Mufic, 
Stefan Norrestam, Anneli Olofsson, Johan Olofsson, Bengt Randér, Inga-Lena Spansk och 
Einar Fransson.  
Anmält förhinder: Anders Jolby. 
  
 
§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande Göran Isberg öppnade mötet. Dagordningen godkändes. 
 
§ 2 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll ligger på hemsidan. 
 
§ 3 Rapporter 
Sekreteraren: 
Kassören: Fortsatt mycket bra ekonomi. Få medlemmar, 59.  
Ordföranden: SKR kommer att ge fortsatt ekonomiskt stöd. SKR kommer att anordna 5 
möten/år för skolchefer. SKR vill ha med föreningen som referensgrupp och medverkande i 
olika insatser. Seminarium med oss för att diskutera fortsatt samarbete och samverkan. 
Nuvarande skolchefsnätverk kommer att omorganiseras. 
 
§ 4 Ärenden 

a) Styrelsen beslöt att förlänga intervallet, 2 år, för årsmötet till maj 2022.  
b) Styrelsen beslöt att utse Åsa Lundquist som ersättare i styrelsen, vilket stadgarna 

medger, att styrelsen kan besluta om. 
c) Maria och Einar har meddelat Gunilla Söderström att Skolchefskonferensen den 7-8 

oktober flyttas till maj 2022 då vi bedömer att skolcheferna i första hand önskar träffas 
IRL. 

d) Göran och Tony har haft fortsatta samtal med Lars Svedberg ang de framtida 
nationella skolchefsprogrammen. Helen Ärlestig och Andreas Berg kommer 
successivt att medverka redan i de kommande programmen med kortare inslag för att 
komma in i programmen mer och mer. 

e) Styrelsen beslöt att bordlägga diskussionen om ny policy för föreningen till nästa 
gång. Förslag som tagits fram av Göran och Anders bifogas protokollet.  

f) Göran har skrivit ett PM om skolchefsbefattningen med utvecklingsfokus som 
styrelsen diskuterade. En bra och belysande artikel om vår roll. PM:et kommer att 
publiceras på vår hemsida. 

 
§ 5 Nästa möte: Internat 21-22 december i Stockholm 
Inbjudna till vårt styrelseinternat är Mats Ekholm för att diskutera inriktning på förädlingen 
av skolchefskapet, Utredare o GD Thomas Persson, Skolverkets GD Peter Fredriksson, 
Monika Sonde och Maria Caryll från SKR.  
 
§ 6 Övriga frågor: 
Inga övriga frågor.  
 



 
 
 
       
§ 7 Avslutning: 
Göran tackade för engagemang och givande diskussioner. 
 
 
Einar Fransson                     Göran Isberg                      
Sekreterare   Mötesordförande 
 
 
  


