PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE I SVENSK
UTLANDSUNDERVISNINGS FÖRENING, NR 6, 2019/2020

Deltagande: Cecilia Calais, Niki Orphanou, Bengt-Åke Edwardson, Dea Marie
Mansten, Mona Nyberg, , Tommy Isaksson

Ej deltagande: Annika
Simonsson Bergqvist

Datum: 2020-01-30
Tid: 10.00 svensk tid
Plats: Telefonkonferens

1. Mötets öppnande – Bengt-Åke förklarar mötet
öppnat
2. Mötets ordförande och sekreterare utses – Bengt-Åke utses till mötets ordförande
och Cecilia till sekreterare
3. Godkännande av föredragningslistan – Föredragningslistan
godkändes
4. Föregående protokoll styrelsemöte, länk här – Niki har inte haft möjlighet att kontakta
Leg Lexi men gör det till nästa möte. Inga andra kommentarer, protokollet läägs till
handlingarna.
5. Ekonomihantering och Budgetrapport (B-Å) – ingen faktura från Mallorca för
konferensen än men Skolverket har fakturerats och betalat. B-Å följer upp. Budget har
kommit in från Boston för kommande konferens i oktober 2020. Budgeten ser ut att
rymmas inom budgetbeloppet.
6. Medlemsregistret rapport (Mona) – Mona har haft problem, framförallt av tekniska
skäl, att hantera registret och faktureringen. Arbetet fortgår och Mona har en plan för
hur det ska slutföras. B-Å och Mona kommer inom kort att tillsammans reda ut de

oklarheter som finns rörande föreningar och avgifter.
7. Långsiktig konferensplanering
• Nätverkskonferens

på svenska skolan i Berlin, HT-20 – ingen mer
information tillgänglig mer än att planerade datum 16-18 oktober, 2020.
8. Närmaste konferenser
• Kompletterande svenska Cypern – Dea har talat med Henrik på Cypern, 30
anmälda (kan ev tillkomma någon) + sju från Cypern. Vad gäller betalning av
hotell mm meddelar Dea Henrik att han ska hålla kontakt med B-Å.
• Edinburgh

-23-25 april 2021. Har haft en del kontakt med Dea rörande
programmet.
• Boston

har haft kontakt med Niki om sitt program och föreläsare. Datum
23-25 oktober, 2020.
• Rektorskonferens

på svenska skolan i Nairobi. Äger rum 2-6 april

2020.

9. Inkomna mail till info@utlandsundervisning.se – Dea påpekar att en del
irrelevanta mail kommer till inboxen, bl.a. rörande möjligheter till arbetet vid
utlandsskolorna. Inga övriga kommentarer.
10. Hemsidan (ny stående
punkt)
• Vilken

rimlig info skall vi ha på hemsidan till alla utlandsskolor och föreningar? På
hemsidan finns en blankett att skicka till SUF om ansökan om arbete vid
utlandsskola. Tommy tar bort den under dagen.
• Något

annat som skall in där? Inbjudan till Cypern Konferensen bör läggas upp.
Konferenshandlingar från genomförda konferenser ska göras tillgängliga på
hemsidan. Material som ska läggas upp dan skickas till Tommy. På sidan ”tips” finns
gammalt material om konferensen 2017 som bör tas bort. Handböckerna bör
revideras för att spegla dagsläget eftersom de känns ”out of date”. Detta kan,
tillsammans med en grundläggande genomgång av hemsidan, diskuteras vid ett
kommande fysiskt styrelsemöte.
11. Övriga frågor:
• Mallorcakonferensen,

feedback från de som var där. Styrelsemötet på Mallorca
var svårt att få till. Hur kan vi tänka inför nästa konferens med mötestillfälle? Inför
kommande konferenser, då styrelsen kommer att delta, bör arrangörerna

informeras om detta och få i uppdrag att anordna ett mötesrum. Styrelsen ska,
utöver augustikonferensen, ha som målsättning att mötas i samband med en
konferens/år och då avsätta en dag, företrädesvis före konferensen, för
styrelsearbete.
• Tillsynsintyget

skickat från Skolinspektionen. Mona har kontaktat
Skolinspektionen. Vad händer där? Mona kontaktade Lena Boethius på
Skolinspektionen då man inte var nöjd med det brev, ”utlåtande”, som kommit efter
genomförda inspektioner. Förväntningar fanns på ett intyg som visade att
inspektion genomförts och resultatet därav. Skolverket återkom till Mona och
meddelade att de vb:ade brevet till ”myndighetens stab”. Sedan har inget hörts.
Se nominerade i mapp, läs här. Titta igenom ansökningarna om du
hinner inför mötet. Beslut fattas inom kort, om möjligt vid nästa styrelsemöte.
• Stipendier:

s e kopia på utskick till myndighet gällande skolverkets fördelning av
statsbidrag från några utlandsskolor. Frågan skjuts upp till nästa möte.
• FYI:
• A

o B? (Any other business?) Inloggningen til UR har ändrats och Niki mailar ny kod
till styrelsen.
11. Nästa styrelsemöte: 2020-04-02. 11.00 svensk tid. (OBS ny
tid!).

12. Mötet avslutas – B-Å avslutar
mötet.

London/Stockholm, 2020-01-31

Bengt-Åke Edwardson,
Ordförande

Cecilia Calais,
Sekreterare

