PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE I SUF,
SVENSK UTLANDSUNDERVISNINGS FÖRENING, NR 1, 2017/2018

Tid: Kl. 11.00 – 13.00 (svensk tid)
Plats: Skolverket, Stockholm
Deltagare: Stefan Sandqvist, ordförande
Bengt-Åke Edwardson, ledamot, kassör
Cecilia Calais, ledamot, sekreterare
Dea Mansten, suppleant
Göran Holm, ledamot
Niki Orphanou, suppleant
Annika Simonsson-Bergqvist – ledamot, från p. 7

1. Mötets öppnande – Stefan öppnar mötet.
2. Mötes ordförande och sekreterare utses – Cecilia utses till sekreterare.
3. Godkännande av föredragningslistan – godkännes.
4. Föregående protokoll styrelsemöte den 11 maj 2017 – inga kommentarer, läggs till
handlingarna.
5. Ekonomihantering och Budgetrapport – Bengt-Åke redogjorde för bokslutet; rapporten
finns med årsmöteshandlingarna. Överskottet uppgår till 128 400 SEK. Budget för 2017/18
innehåller ett beräknat överskott på 22 000 SEK. Oförändrade medlemsavgifter föreslås
2017/2018.
6. Medlemsregistret rapport – för att utöka antalet medlemmar i SUF föreslås att föreningar
som ansluter sig till SUF, som tidigare inte varit medlemmar, ges ett avgiftsfritt första år som
medlemmar i SUF.
7. Förberedelser för Augustikonferensen – fördelning av uppgifter, SUF-styrelsens
engagemang i konferensen diskuterades.
8. Förberedelser för årsmötet – Mona Nyberg kommer att föreslås vara ordförande.
Ordningen vid vid årsmötet gicks igenom.
9. Förberedelser för Middagen – allt verkar vara under kontroll, buffén serveras på
Kristinehofs Malmgård. Antalet deltagare blir ca 60.
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10. Rapport från möte med Skolverket, Ingrid Lindskog – SUF har lämnat input till
Skolverket för att motivera varför man anser att svenska staten ska ge ekonomiska bidrag till
svensk utlandsundervisning. Skolverket har träffat aktuella intressenter och slutsatsen förefaller
vara att undervisningen anses vara viktig men något måste göras åt regelverket. Detta skulle kunna
utmynna i att Skolverket föreslår att en offentlig utredning om utlandsundervisning tillsätts.

11. Långsiktig konferensplanering – hösten -17, nästa konferens är Gran Canaria (skolor),
därpå München (kompletterande). SUF förlägger sitt styrelsemöte till Münchenkonferensen.
Våren -18, Lissabon (skolor), för kompletterade inget beslut fattat men ett förslag finns att
Aten ska stå för värdskapet. Hösten -18, Denver för kompletterande i Nordamerika.
12. Hemsidan – lägesrapport – Niki påtalar svårigheterna med att komma åt information
genom ”plupparna” på kartan, föreslås att man kan komma åt informationen även genom
att klicka på skolföreningens namn i listan.
13. Inkomna mail till info@utlandsundervisning.se – inget att rapportera.
14. Övriga frågor:
• SVIVs Utlandssvenskarnas Parlament planerar en resolution om svenska språket för
utlandsbosatta barn och har bett om SUFs synpunkter. Ämnet diskuterades av
styrelsen.
• Protokoll från SUFs styrelsemöten – beslutades att Cecilia förvarar de slutligt
signerade protokollen i en pärm.
• Jan Dackenberg – blir SUF:s expert med ansvar för skolfrågor för hemvändande.
• Niki o Cecilia distansutbildning – ingen aktivitet men en kortfattad beskrivning av hur
detta kan se ut sammanfattas.
• Handboken – handboken för kompletterande är ok men behöver några smärre
uppdateringar. Niki och Dea skickar förslag till Stefan. Annika och Göran förbereder
och skickar förslag på redigering av skolhandboken till Stefan under hösten.
15. Nästa möte – konstituerande möte efter årsmötet den 3 augusti och därefter i München
i oktober.
16. Mötet avslutas – Stefan förklarar motet avslutat.
Stockholm, 2017-08-02

Stefan Sandqvist, ordförande

Cecilia Calais, sekreterare
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