PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE I SUF, NR 4, 26 sep 2019
Datum: 26/9-19
Tid: 10.00 Svensk tid
Plats: Telefonmöte
Deltagare;
Cecilia Calais, Niki Orphanou, Bengt-Åke Edwardson (t.o.m. punkt 8), Dea Marie Mansten, Mona
Nyberg, Annika Simonsson Bergqvist, Tommy Isaksson

1. Mötets öppnande – Annika öppnar mötet
2. Mötets ordförande och sekreterare utses – till ordförande utses Annika och till sekreterare Cecilia
3. Godkännande av föredragningslistan – föredragningslistan godkändes
4. Föregående protokoll styrelsemöte – protokoll från nr 2 den 6 augusti och nr 3 den 7 augusti
(konstituernade möte) gicks igenom. Inga kommentarer, de läggs till handlingarna.
5. Ekonomihantering och Budgetrapport (B-Å) – inget att rapportera, sammanfattningsvis ser läget bra
ut. Vad gäller Mallorcakonfernsen är beskedet att SUFs bidrag på 250,000 kvarstår.
Mona har inte kommit igång med faktueringen men så kommer snart att ske.
6. Medlemsregistret rapport (Mona) – Mona har börjat bekanta sig med sytemet för att kunna
fakturera och ser inga problem utan arbetet bör snart kunna påbörjas, för att kunna fakturera
medlemsavgifter.
7. Långsiktig konferensplanering:
https://drive.google.com/drive/folders/0B6LxHYOMQAVDbDRxNU1KM1BXc1U?lfhs=2
Dea berättar att Edinburghs planerade datum för deras konferens är 7-9 maj 2021. Från Cypern finns
två föreslagna datum. 27-29 mars eller den 1-3 maj, 2020. SUF föredrar 1-3 maj vilket Dea meddelar
Cypernföreningen, vilket kommer att bli i Larnaca, hotell Sandy Bay. Vad gäller Boston håller Niki
kontakt avseende deras planer och även med Australien.
8. Närmaste konferenser
●

Mallorca, nätverkskonferens Nov 22-23. Vilka åker dit? Ev ett styrelsemöte på plats? Som
tidigare överenskommet reser hela styrelsen till Mallorca, förutom Mona som meddelat
förhinder. Styrelsemötet planeras till torsdag eftermidag/kväll innan konfernsen startar, om
alla hinner anlända. Annars får det bli under lucka i konferensen, fredagen ger möjligheter att
mötas tex i samband med lunchen. De flesta reser åter på lördagen då den dagen är avsedd
för rektorer och Google-möte. Alla kollar sina resemöjligheter och delar med övriga per mail.

9. Inkomna mail till info@utlandsundervisning.se – Annika håller koll på inboxen men det har inte varit
något speciellt som inkommit. Mona meddelar att hon inte har åtkomst. Mona kontaktar Stefan S på
Mallorca.
10. Övriga frågor:
●

Tillsynsintyget skickat från Skolinspektionen. Skolorna upprörda över innehållet och att det
inte är ett “intyg”. Se bilaga i mejlet för exempel - Hur ställer sig SUF till den text som kommit
från Skolinspektionen rörande inspektion av utlandsskolor? Texten beskriver i korthet
inspektionerna i allmänna ordalag men säger inget om att en inspektion utförts vid den

●

●

specifika skolan och än mindre vad som framkommit vid inspektionen. Mona tar ånyo kontakt
med Skolinspektionen och upprepar önskemålet om ett intyg som tydligt säger att en
inspektion ägt rum vid de specifika skolan vid en viss tidpunkt. Därtill vore önskvärt att intyget
också innehåller uppgifter om vad som framkommit vid inspektionen.
Stipendier – deadline för ansökan om SUF-stipendier senast 15 december. SUF går igenom
ansökningarna vid påföljande styrelsemöte. Stipendierna är om SEK 5000 st och ges till fyra
elever (6 till 19 år, och två till lärare/personal/föreningar/skolor. Syftet med stipendierna är att
uppmuntra till studier i och utveckling av det svenska språket. Föreningar, skolor, elever,
lärare och även föräldrar kan nominera.
SUF-VM, utlottning av iPads – fyra st iPads till SUF-VM och fyra till Läsutmaningen.

●

Hemsidan – för att kunna göra en genomgång av hemsidan och besluta riktlinjer om hur den
ska se ut i framtiden, föreslås ett separat möte under Mallorcakonferensen. Alla i styrelsen
går igenom hemsidan inför mötet.

●

Cecilia lämnade en kort redogöresle från Svenskar i Världens ”Utlandssvenskarnas
Parlament” som ägde rum i augusti.

11. Nästa styrelsemöte: i november på Mallorca. Därefter torsdag 30 januari, torsdag 26 mars och 28
maj, samtliga möten äger 10.00 svensk tid. Cecilia skickar kallelser.
12. Mötet avslutas – Annika asvlutar mötet

London, 2019-09-26

Stockholm, 2019-09-26

Annika Simonsson Bergqvist, Ordförande

Ceilia Calais, sekreterare

