PROTOKOLL STYRELSEMÖTE NR 2/2016 TORSDAGEN DEN 29 SEPTEMBER
Tid:
15.00 -19.00
Plats:
Svenska skolan London
Närvarande: Stefan Sandqvist, Bengt-Åke Edwardsson, Dea Mansten, Göran Holm,
Niki Orphanou, Annika Simonsson Bergqvist
Ej närvarande: Cecilia Calais
1. Mötets öppnande
Ordförande Stefan hälsade välkommen till London och öppnade därefter mötet. Niki
valdes till mötessekreterare.
2. Godkännande av föredragningslista
Punkter som anmäldes under Övrigt: München, nyhetsbrev, sluten grupp gmail,
Tisus. Därefter godkändes föredragningslistan.
3. Föregående protokoll styrelsemöte den 3 augusti 2016-10-09
Föregående mötets protokoll kan läggas till handlingarna.
4. Varför SUF finns och vad styrelsen gör
Alla styrelsemedlemmar sa vad de ansåg om SUF:s verksamhet och vilken roll vi har
som styrelse. Vi var eniga om att att vi måste hålla i det som varit, men synas och
höras mer. Stefan kommer skicka avtalet som SUF har med Skolverket till styrelsen.
Vi måste även vara tydliga med att vi är en ideell förening och arbetar utan
ersättning.
SUF:s handböcker ska så småningom uppdateras och omarbetas.
5. Rapport från möte med Skolverket och utbildningsdepartementet
Skolverket: Stefan och Bengt-Åke hade ett möte med Per-Olov Ottosson och Cecilia
Sandberg den 9 september 2016. Avtalet mellan SUF och Skolverket förnyas i januari
2017. För 2016-17 har vi en tilldelning på ca 750 000 kr.
Utbildningsdepartementet: Vid mötet med Utbildningsdepartementet informerade
Stefan om verksamheten och om tillståndsfrågor för spanska utlandsskolor.
Förordningen SFS 1994:519 är föråldrad och skapar oklarheter.
Utbildningsdepartementet var positivt till SUF.
SUF bör ha en plan på att förändra förordningen.
Politikerna måste övertygas att det är bra att stödja utlandsundervisningen.
SVIV (Svenskar i världen) anses vara en bra samarbetspartner för att få stöd
6. Diskussion Verksamhetsplan 2016-19
Styrelsen ska titta på verksamhetsplanen och diskutera den på nästa möte.
1

7. Ekonomihantering och Budgetrapport
Bengt-Åke skickar info till Annika, Göran och Niki om hur de ska gå tillväga för att få
ersättning för resekostnader.
Bengt-Åke informerade om SUF:s ekonomi. PE-Accounting har sänkt SUF:s avgift och
Lundsberg är återigen stödmedlem.
8. SUF:s arkiv flyttar
SUF:s arkiv har flyttats till Sigtuna, som förvarar arkivet kostnadsfritt och därmed har
lagerhyran försvunnit.
9. Långsiktig konferensplanering
Skolverket gav ett nekande svar för en Tisuskonferens till våren eftersom det inte var
budgeterat. Ett förslag är att ha Tisus som tema en förmiddag på augustikonferensen.
4-6 november 2016 Fort Lauderdale (kompletterande)
3-5 mars 2017 Canberra (kompletterande)
Våren 2017 (rektorsutbildning)
3-4 augusti 2017 Augustikonferens
20-22 oktober 2017 preliminärt München (kompletterande)
Hösten 2017 preliminärt Gran Canaria (skolor)
Våren 2018 Europa? (kompletterande)
Våren 2018 Amerika? (kompletterande)
10. Riktlinjer för konferenser
SUF står för hotellkostnader; högst två personer för kompletterande och två lärare
och en rektor för skolorna. Några ändringar i handlingarna för riktlinjer, som
diskuterades, gjordes direkt av Stefan.
11. Medverkan Fort Lauderdale
Stefan och Niki åker till konferensen.
12. Ny medlemsenkät
Stefan visade hur han tänker sig att enkäten ska se ut. Den godkändes av styrelsen
och ska i veckan skickas till medlemmarna.
13. Hemsidan – lägesrapport
Kartan för kompletterande är inte helt komplett när man trycker på plupparna.
Vidare diskuterades att det är lite svårt att komma till hemsidan när man googlar på
SUF och inte på svensk utlandsundervisningsförening. Det bestämdes att vi måste
använda hela namnet oftare i olika sammanhang.
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14. Adressändring: Cecilia har blivit tillfrågad om SUF kan använda sig av hennes adress i
Stockholm och det går bra, men eftersom det handlar om ekonomi bestämdes det att
vi kommer använda SUF:s kassör Bengt-Åkes adress:
SUF (c/o Edwardson), Hemgårdsvägen 3, 263 61 Viken, Sverige
15. Planering av årets styrelsemöten
Telefonmöte:
Torsdagen den 17 november 2016 kl.10.00 svensk tid , Cecilia skickar
telefonnummer.
Torsdagen den 19 januari 2017 kl.10.00 svensk tid
Torsdagen den 16 mars 2017 kl. 10.00 svensk tid
Torsdagen den 11 maj 2017 kl. 10.00 svensk tid
Fysiskt möte: Stockholm, onsdagen den 2 augusti 2017
Det diskuterades om att eventuellt ha ett fysiskt möte till på våren 2017.
16. Övriga frågor
München: Niki undrade hur det kom sig att München ska ha konferens 2017 då det
på nätverkskonferensen i Zürich bestämdes att München skulle ha nätverkskonferens
våren 2018. Stefan förklarade att det planeras en nätverkskonferens varje år i
Europa.
Nyhetsbrev: Alla medlemmar både skolor och kompletterande undervisning får
ordförandens nyhetsbrev.
Tisus: Dea informerade om kontakten med Annika Spolin efter önskemål av
kompletterandets möte i augusti. De som undervisar i kompletterande svenska
önskar en konferens som handlar om Tisus, inte vad det innebär att skriva provet
utan hur det bedöms. Ett annat önskemål var att på samma konferens bli
informerade om behörighetsgivande kursen. Detta kommer att diskuteras med PerOlov Ottosson under konferensen i London.
Sverigekontakt: Det diskuterades om vi eventuellt skulle bjuda in Lars Bergman till
ett av våra styrelsemöten.
Gmail: Styrelsen kommer ha en sluten grupp.
Whats app: Förslag på att styrelsen laddar ner appen.
17. Mötet avslutas
Stefan avslutade mötet.

Niki Orphanou
Sekreterare

Stefan Sandqvist
Ordförande
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