PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE I SUF
SVENSK UTLANDSUNDERVISNINGS FÖRENING, NR 9 2017/2018
DEN 24 MAJ 2018
Datum:
Tid:
Plats:

Torsdag 24 Maj 2018
10:00-12:00 (svensk tid)
Telefonmöte

Deltagare:

Stefan Sandqvist, ordförande
Cecilia Calais, sekreterare
Bengt-Åke Edwardson, kassör
Dea Mansten
Niki Orphanou
Annika Simonsson-Bergqvist
Ej deltagande: Göran Holm
1. Mötets öppnande – Stefan öppnar mötet
2. Mötets ordförande och sekreterare utses – Stefan utses till mötets ordförande och
Cecilia till sekreterare
3. Godkännande av föredragningslistan – föredragningslistan godkändes.
4. Föregående protokoll – styrelsemöte – läggs till handlingarna.
5. Ekonomihantering och Budgetrapport – Bengt-Åke rapporterade om det ekonomiska
utfallet från årets konferenser. De överskott som uppstår reserveras som en buffert
för framtida konferenser. Bengt-Åke har påbörjat bokslutsarbetet med PE
Accounting. En förenkling av uttaget av medlemsavgifterna för
kompletterandeföreningar till 1 000 kr skulle innebära minskade intäkter med
ca 20 000 kr/år. Styrelsen beslutar att föreslå detta till årsmötet.
6. Medlemsregistret rapport – skjuts upp igen på grund av att Göran inte deltar vid
mötet. Stefan får en del kontakter från föreningar och blivande föreningar som
önskar bli medlemmar vilket är en positiv trend.
7. Långsiktig konferensplanering – kvarstår att besluta om konferens utanför Europa
hösten 2019, kan bli Singapore, Göran skall följa upp. Edinburgh har meddelat Dea
att de är mycket intresserade av att ordna kompletterandekonferens 2020.
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8. Närmaste konferenser
- Augustikonferensen
- Inför årsmötet - verksamhetsberättelse - kontakt med valberedningen –
valberedningens förslag till styrelse diskuterades. Skolverket har skickat ut inbjudan.
- Deltagande i Colorado – Eventuellt representerar Dea och Niki SUF avseende
kompletterande undervisning och Bengt-Åke tar hand om styrelseutbildningen.
- Fråga om styrelseutbildning i Marbella – arrangörerna i Marbella har efterfrågat en
styrelseutbildning men då sådana hållits två gånger under våren, i Lissabon och i
Aten, beslutades att SUF inte kommer att erbjuda styrelseutbildning i Marbella.
- Vad gäller Fuengirolaskolans förfrågan om att få skicka samtliga lärare till
konferensen får detta avgöras av arrangörerna i Marbella och extra avgift kan tas ut.
- Datum och program för Milano – Anna i Milano har börjat planera för nästa
årskonferens som hålls i maj. Föreslaget datum är maj 9-11, torsdag-lördag.
9. Skolinspektionens tillsyn av utlandsskolor – Skolinspektionen kommer att delta i
Augustikonferensen för att ge en sammanfattning av de tillsynen av utlandsskolorna
som genomförts under våren. Föremål för tillsyns besök under våren är Bryssel,
Palma, Marbella, Nairobi och Madrid.
10. Inkomna mail till info@utlandsundervisning.se
- de mail som inkommit har till stor del avsett frågor om medlemskap i SUF.
11. Övriga frågor
Överlämning av stipendier – Bengt-Åke gör utbetalning av årets stipendier till de tre
vinnarna i Aten.
Kontakt med Utbildningsdepartementets politiska ledning – Stefan redogjorde för de
kontakter som förevarit med departementet.
Examensvittne i Sigtuna, SSHL – Stefan kommer att delta som examensvittne.
12. Nästa styrelsemöte – hålls den 7 augusti klockan 17.00 i Skolverkets lokaler, med
efterföljande middag.
13. Mötet avslutas – Stefan avslutade mötet.
Palma de Mallorca 2018-05-24

Stockholm 2018-05-24

Stefan Sandqvist
Ordförande

Cecilia Calais
Sekreterare

__________________________________________________________________________________
SUF – SVENSK UTLANDSUNDERVISNINGS FÖRENING
Hemgårdsvägen 3, 263 61 Viken, Sverige
info@utlandsundervisning.se
Organisationsnummer:802010-3464
www.utlandsundervisning.se
Konto: SEB Bg 481-5965

