PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE I SVENSK
UTLANDSUNDERVISNINGS FÖRENING, SUF, NR 2, 2019/2020

Deltagande:
Cecilia Calais, Niki Orphanou, Bengt-Åke Edwardson, Dea Marie Mansten, Annika
Simonsson Bergqvist , Mona Nyberg
Ej deltagande:
Göran Holm

Datum: 6/8-19
Tid: 16.30-18.00
Plats: Skolverket, Fleminggatann, Stockholm

1. Mötets öppnande – Annika öppnar mötet.
2. Mötes ordförande och sekreterare utses – Annika utses till ordförande och Cecilia till
sekreterare.
3. Godkännande av föredragningslistan – föredragningslistan godkändes,
4. Föregående protokoll styrelsemöte –Inga kommentarer, protokollet läggs till handlingarna.
5. Ekonomihantering och Budgetrapport – Bengt-Åke har mottagit en återbetalning om SEK
14,000 från hotellet i Milano. Det är otydligt vad dessa pengar avser då redovisningen haft
brister. Den ekonomiska rapporteringen från Milanokonferensen har genomgående varit rörig
men är nu avslutad. För att förbättra redovisningen inför kommande konfersner kan SUFs
styrelse ha en tydligare dialog med anordnare av konferenser för att säkerställa att planerna
hålls inom budget har tillräckliga resurser för att hantera arrangemanget. Bengt-Åkes budget
för innevarande år visar ett överskott på ca SEK 30,000.
6. Medlemsregistret rapport – Mona kommer framgent att hantera medlemsregistret och
fakturering. Uppdatering sker vid nästa möte.
7. Långsiktig konferensplanering - Annika rapporterar (dokumetet finns på Google drive);
● Mallorca 21-23 nov. 2019 (ev. 24), skolkonferens: Annika har medddelat att budget
på 250’ måste hållas. SUF håller styrelsemöte i samband med konferensen.
● Kompletterande på Cypern – våren 2020.

● Boston till hösten 2020 är bokad.
● Rörande kompletterande i Australien som tidigare planerats till 2020 så har
arrangörerna meddelat att de vill skjuta upp kongerensen till mars 2021 i Sydney.på
(inte beslutat vilken ort) blir våren 2020.
8. Närmaste konferenser - Augustikonferens i Stockholm: Kompletterande 6/8 –
genomgående positivt intryck, en separat dag för kompletternade undervisning är uppskattad.
9. Inkomna mail – några intresseansökningar avseende utlandsarbete har inkommit, någon
vill starta skola. Infon på hemsidan bör kompletteras med att SUF inte tar emot ansökningar.
10. Övriga frågor – Skolinspektionen har inte hörts av angående det intyg som efterfrågats av
skolorna efter genomgången inspektion. Sådant intyg var enligt uppgift under utarbetande
och har utlovats.Mona följer upp. Förberedelser inför morgondagens årsmötet. Annika är
styrelsens förslag till ordförande. Inga motioner har inkommit.
11. Nästa styrelsemöte – telefonmöte (konstituerande möte efter årsmötet 7/8), kl. 10.00 26/9
annikasvensk tid
12. Mötet avslutas – Annika avslutar mötet.
Stockholm, 2019-08-06

Annika Simonsson Bergqvist

Cecilia Calais

Ordförande

Sekreterare

