Protokoll från årsmöte i SUF,
Svensk Utlandsundervisnings Förening, SUF
Tid: torsdagen den 3 augusti 2017 kl. 15.30
Plats: Skolverket, Fleminggatan 14, Stockholm
1.

Årsmötesförhandlingarna inleds – mötet öppnades av SUFs ordförande, Stefan
Sandqvist

2.

Val av ordförande för årsmötet - Mona Nyberg utsågs till årsmötets ordförande.

3.

Anmälan av styrelsens val av sekreterare för årsmötet – Cecilia Calais utsågs till
sekreterare vid mötet.

4.

Fråga om årsmötets behöriga utlysande – mötet ansågs behörigt utlyst.

5.

Val av två justeringsmän – till justeringsmäns utsågs Tommy Isaksson och Annette
Nordgren.

6.

Fastställande av röstlängd – röstlängden fastställdes, bilaga.

7.

Fastställande av dagordning – dagordningen fastställdes.

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse – Stefan Sandqvist redogjorde för verksamheten
under det gångna året, bland annat konferenser som anordnats av SUF för rektorer,
utlandsskolor och föreningar för kompletterande svenska, styrelsens kontakter med
andra intresseorganisationer som SVIV (Föreningen Svenskar i Världen), rörande
skol- och undervisningsfrågor.

9.

Styrelsens förvaltningsberättelse – Bengt-Åke Edwardson redogjorde för ekonomiska
frågor. SUF har avyttrat Telia-aktierna.
Strategin har varit att ha en buffert för att kunna upprätthålla verksamheten med
avseende på konferenser och annat under ett år i händelse av att Skolverkets bidrag
skulle upphöra. Summan tillgångar uppgår f.n. till 876 705 SEK. Denna strategi kan
möjligen förändras på så sätt att tillgångarna delvis tas i anspråk för att stödja
utlandsskolor och -föreningar. Avgifter för förråd har tagits bort då Sigtunaskolan
erbjudit SUF möjlighet till förvaring. Arvodet till redovisningsföretaget PEAccounting har omförhandlats och sänkts med 24 000 SEK/år.

10.

Revisorernas berättelse – SUFs revisor Gunilla Möllerswärd redogjorde revisorernas
(GM och Johan Norvell) berättelse i vilken tillstyrktes att resultat- och
balansräkningar fastställs, samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. ansvarsfrihet.
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11.

Fastställande av balans- och resultaträkning – Balans- och resultaträkningar
fastställdes av mötet.

12.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter – mötet beslutade att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet.

13.

Fastställande av årsavgift – mötet beslutade att årsavgiften för 2017/2018 skall vara
oförändrad. På styrelsens förslag beslutades att nya medlemsföreningar, som inte
tidigare varit medlemmar i SUF, skall erbjudas ett första avgiftsfritt år.

14.

Fastställande av föreningens budget – mötet fastställde styrelsens föreslagna budget.

15.

Val av styrelseledamöter: två ordinarie 2 år, två suppleanter 1 år – Stefan Sandqvist,
Annika Simonsson Bergqvist och Göran Holm har ett år kvar av sina förordnanden.
Mötet beslutade att, i enlighet med Valberedningens förslag, utse Bengt-Åke
Edwardson och Cecilia Calais till ledamöter för en period av två år och Dea Marie
Mansten och Niki Orphanou till suppleanter för ett år.

16.

Val av ordförande – i enlighet med Valberedningens förslag utsågs Stefan Sandqvist
till ordförande i SUF.

17.

Val av revisorer och revisorssuppleanter – I enlighet med Valberedningens förslag
kvarstår Gunilla Möllerswärd som revisor och Sven Vindelstam ersätter Johan
Norvell som ordinarie revisor. Louise Leo valdes till revisorssuppleant.

18.

Omedelbar justering av beslut fattade under punkterna 15-17. – punkterna 15-17
justerades av mötet.

19.

Val av valberedning jämte sammankallande – till Valberedning utsågs Ingrid Hanell
Karlsson, Jan Dackenberg och Rolf Ornbrant (sammankallande).

20.

Övriga frågor enligt p. 13 – inga motioner/frågor hade kommit in till mötet.
Ingrid Hanell Karlsson föreslog att SUFs styrelse skickar in ett remissvar till
Utbildningsdepartementet avseende Skolkommissionens förslag. Detta uppdrogs till
styrelsen att göra.

21.

Årsmötets avslutande – Mona Nyberg avslutade mötet.

Justeras:
Tommy Isaksson

Anette Nordgren

Stefan Sandqvist, ordförande

Cecilia Calais, sekreterare
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