PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE I SVENSK
UTLANDSUNDERVISNINGS FÖRENING, SUF, NR 1, 2019/2020

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

Datum: 24/5-19
Tid: 10:00-12:00 (svensk tid)
Plats: Telefonmöte

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, ”Hemsidan” läggs
till övriga frågor.
4. Föregående protokoll styrelsemöte – Buffén på restaurang Blekholmen inför
Augustikonferensen är bestämd. iPadsen är skickade och mottagande är bekräftat avseende
alla förutom en. Inga övriga kommentarer, protokollet läggs till handlingarna.
5. Ekonomihantering och Budgetrapport – Bengt-Åke redogjorde för ekonomin.
Redovsiningarna från Milanokonferensen kommer in till Bengt-Åke men innehåller en del
oklarheter. Deltagarlista efterfrågas. Hur kan vi underlätta framtida redosvisningar från
konferenser? Bengt-Åke ska försöka avsluta redovsiningen av Milano (som hör till RÅ
2019/2020).
6. Medlemsregistret rapport
Vissa skolor/föreningar är inte med, men finns i vårt register? Enligt Skolverket får detta
ändå finnas på konferenser och ta del av gratis hotellkostnad. Tankar?
En del föreningar är med i konferenser men är ej medlemmar i SUF. Enligt Skolverket har
man ändå rätt att delta i konferenser och få hotellsubvention. Formellt har alla föreningar
som erhåller statsbidrag rätt till de subventioner som bekostas med Skolverkspengar.

Medlemsregistret är inte uppdaterat vilket bl.a. påverkar faktureringen. Styrelsen
diskuterar hur uppgiften ska skötas.
7. Långsiktig konferensplanering - Annika rapporterar;
● Mallorca i nov: rektor meddelar att budget på 250’ SEK inte räcker. Har skickat in
budgetförslag på 280’SEK. Annika följer upp bl.a. rörande deltagarantal.
● Kompletterande i Australien (inte beslutat vilken ort) blir våren 2020. Boston till
hösten 2020 är bokad. (Ingen utomeuropeisk konferens äger rum 2019.)
● Kompletterande på Cypern – våren 2020.
Hur ställer sig Skolverket till tre kompletterandekonferesner 2020? Därtill kommer en
skolkonferens 2020 och den årliga Augustikonferensen. Kan en av
kompletterandekonferenserna hänföras till 2019 bidragsmässigt?
8. Närmaste konferenser
● Återkoppling från rektorskonferens på Teneriffa (Annika)
● Statsbidragsfrågan diskuterades, önskemål om SUFs agerande. Det finns olika
önskemål från skolorna så frågan är vem SUF ska företräda i händelse det
uppstår en intressekonflikt mellan stora och små skolor? Skolorna kommer
själva att direkt framföra sina åsikter istället för via SUF.
● Återkoppling från kompletterandekonferens i Milano (Dea, Nikki, Annika)
● Fakturor och betalningar, se ovan under p. 5. Förläsningarna var bra men gav
inga tips att ta med sig tillbaka till sin verksamhet och att använda i
undervisningen. Frågan om kravet på att svenska ska vara ett levande språk i
hemmet för de som deltar i kompletternadeundervisning, diskuterades. Kravet
framgår av kursplanen. Frågan tas upp med Skolverket för klargörande.
● Augustikonferens i Stockholm
● Program och innehåll: Föreläsare som SUF betalar – det har beslutats att det
inte blir någon ”inspirationsföreläsare” i år.
● Middagen – bufféinnehållet är färigförhandlat. Cecilia tar kontakt med
Restaurangen och kollar beträffande betalning.
● Årsmötet: Kallelse är utskickad till alla medlemmar enligt medlemsregistret,
på FB och ska även anslås på hemsidan.
● Deltagare från SUF? Alla styrelseledamöter som var med vid dagens möte
kommer att vara med på konferensen.
● Annat som behöver göras? Annika föreslås bli ordförande vid mötet,
Bengt-Åke sammaställer årets verksamhetsberättelse.
● SUFs styrelse träffas för styrelsemöte på Skolverket efter konferesdagens slut
den 6/8 (tisdag) kl 16.00 ca. Exakt tid bekräftas senare. Därefter gemensam
middag för styrelsen.
● 9. Inkomna mail till info@utlandsundervisning.se Det ligger en del obesvarade
mail, Annika ber Mona besvara dem.
● Medlemsregisterfrågor – se ovan.
10. Övriga frågor

● Valberedningen med Lars Bergman skall aktiveras. Lars Bergman har börjat kontakta
de styrelsemedlemmar vars förordnanden går ut, om de ställer upp för omval.
11. Nästa styrelsemöte – i samband med Augustikonferensen 6/8, 2019, efter avslutad
konferensdag.
12. Mötet avslutas – Annika avslutar mötet.

London/stockholm, 2019-05-24

Annika Simonsson Bergqvist, Ordförande Cecilia Calais, sekreterare

