PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE I SUF
SVENSK UTLANDSUNDERVISNINGS FÖRENING, NR 8 2017/2018
DEN 20 APRIL 2018
Tid:
Plats:
Närvarande:

Deltagare per telefon:
Ej närvarande:

15:45-17:00 (grekisk tid)
Hotel Golden Age, Aten
Stefan Sandqvist, ordf.
Cecilia Calais, sekr.
B-Å Edwardson, kassör
Dea Mansten
Niki Orphanou
Annika Simonsson Bergqvist
Göran Holm

1. Mötets öppnande – Stefan öppnar mötet och hälsar välkomna.
2. Mötets ordförande och sekreterare utses – Stefan utses till ordförande och Cecilia till
sekreterare.
3. Godkännande av föredragningslistan – godkänns.
4. Föregående protokolls styrelsemöte – läggs till handlingarna.
5. Ekonomihantering och Budgetrapport - Lissabonkonferensens ekonomi är ännu ej
slutredovisad. För Atenkonferensen har Bengt-Åke fakturerat Skolverket 250 000. SUF:s
överskott uppgår till 249 000 efter Atenkonferensen om den håller sig inom budget. Viss
slutreglering återstår även av Münchenkonferensen i november 2017 p.g.a. sent
inkommen redovisning. Räkenskapsåret 2017/2018 beräknas sluta på ca SEK 200 000.
SEK 5 – 6 000 i medlemsavgifter återstår, Göran och Bengt-Åke samarbetar.
6. Medlemsregistret rapport - Skjuts upp till nästa möte, när Göran är med.
7. Långsiktig konferensplanering – Milano organisera konferens våren 2019. Edinburgh är
också intresserade och föreslås till 2020. Stockholmskonferensen i augusti – ett möte
behövs med Skolverket, Stefan ordnar ett sådant. Nätverkskonferensen i Colorado – Niki
och Dea tittar på deltagande från SUFs styrelse. Man har också bett om en
styrelseutbildning varför Bengt-Åke och Cecilia talar om detta.
8. Närmaste konferenser 2018, Stockholm i augusti, Colorado i september, Marbella i
oktober - se p. 7.
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9. Utbildningsdag för kompletterandelärare i augusti 2018 - mötet med Skolverket om detta
hålls i Aten.
10. Planering av Augustikonferens – planeringen fortgår.
11. Diskussion om styrelsens kompetenser - Stefan har meddelat att han inte ställer upp för
omval och således lämnar han SUF:s styrelse vid årsmötet. Valberedningen välkomnar
styrelsen att kommer med förslag till ersättare. Styrelsen anser att ordförande bör vara
en person med erfarenhet från SUF:s styrelse. En ny ledamot/suppleant kan väljas in för
att eventuellt bli ordförande på sikt.
12. Inkomna mail till info@utlandsundervisning.se – diverse frågor har inkommit som
besvarats av Stefan, bl.a. fråga om översynen av utlandsundervisningen kommer att
innefatta svenska vid sektioner vid utländska skolor. Uppfattningen är att all svensk
undervisning i utlandet innefattas. Cypern harmeddelat att de byter ordförande – Stefan
kommer fortsättningsvis att dela meddelanden om nyckelroller med övriga styrelsen.
13. Övriga frågor
• Vid konferensen i Lissabon presenterades alternativen svensk sektion vid utländsk skola
och ackrediterad Europaskola samt den svenska undervisning som drivs parallellt med
”Cambridgeundervisning” i Madrid.
• Frågan om ”Studi.se” som en pilot för högstadieelever ställs till deltagarna under
Atenkonferensen. Intresserade ombeds ta kontakt med SUF.
• Stipendierna - besked om vilka som tilldelats SUFs stipendier 2018 meddelas under
Atenkonferensen.
• Enligt gällande regler ska Skolverkets upphandling av t.ex. konferenser ske genom en
intern upphandlingsenhet. Möjligen kan detta i framtiden komma att även gälla
utlandsundervisningskonferenser.
• Nästa styrelsemöte – 24 maj, telefonmöte 10:00-11:30 svensk tid.
14. Mötet avslutas – Stefan avslutar mötet.
2018-04-20 Aten

Stefan Sandqvist
Ordförande

Cecilia Calais
Sekreterare
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