PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE I SUF, NR 7 2019/2020, 2020-03-26
Deltagare:
Cecilia Calais, Niki Orphanou, Bengt-Åke Edwardson, Dea Marie Mansten, Mona
Nyberg, Annika Simonsson Bergqvist, Tommy Isaksson
Datum: 26/3-20

Tid: 11.00 svensk tid

Plats: Videokonferens via ZOOM
1. Mötets öppnande – Annika öppnar mötet och hälsar välkomna.
2. Mötets ordförande och sekreterare utses – Annika utses till mötets ordförande och
Cecilia till sekreterare.
3. Godkännande av föredragningslistan – föredragningslistan godkänns.
4. Föregående protokoll styrelsemöte, länk här:
https://docs.google.com/document/d/1uaxSbSe4aFw6ySY121Sx8CI17sSdOnhw3Vo
Zi1Sa5fI/edit ; LegiLexi, Niki har titta på detta men tycker inte det verkar användbart
för komplatterande, Mallorca fortfarande ej slutfakturerat, inget nytt om
tillsynsintyget, protokollet läggs till handlingarna.
5. Ekonomihantering och Budgetrapport (B-Å) – ser fortsatt bra ut. Skolverket har
betalat för Mallorcakonferensen. B-Å har tillsammans med PE accounting börjat
förbereda boklsutet. För utbetalning av stipendier efterfrågas underlag för
bokföringen.Skolverket har sagt sig täcka de kostnader som uppstår som ett resultat
av att konferensen på Cypern ställts in. Kan detta även gälla kostnader för inställda
rektorskonferensen i Nairobi?
6. Medlemsregistret rapport (Mona) – Mona har satt sig in i hur registret fungerar och
gjort uppdateringar. Dock saknar Mona f.n. den tekniska utrustningen som erfordras
för att fullt ut kunna hantera registret och kan inte uppgradera pga
Corona-situationen.
7. Långsiktig konferensplanering ● Boston i oktober - frågor rörande denna konferens parkeras pga rådande
situation med reserestriktioner. Tas upp igen på nästa styrelsemöte. Dock en
fråga om en lokal föreläsare. Annika ber PeO kontakta Boston.
Edinburgh, i Maj-21 – Dea har talat med Edinburgh. Tema: Mår barn sämre i
en digital värld? Datum har ändrats till 23-25, 2021.
● Sydney i Mars-21 – ingen ny information.
●

8. Närmaste konferenser – frågor rörande dessa konferenser parkeras pga rådande
situation med mötes- och reserestriktioner. Tas upp igen på nästa styrelsemöte.

● Nätverkskonferens på svenska skolan i Berlin, HT-20: Tema? Föreslagna
punkter för Berlinkonferensen från rektorn är inkludering och HBTQ-frågor i
skolan. De uppmanas att fortsätta fundera på ämnen och agenda. En tanke
för en kommande konferens är att ta upp vilka lärdomar, tips och erfarenheter
har vi gjort under Corona-perioden? Det finns säkert en hel del erfarenheter
att dela som kan vara till gagn för framtiden.
● Cypern och Nairobi inställda pga Covid-19.
● Augustikonferensen 2020. Datum fastställda av Per-olov Ottosson 4-6/8-20.
9. Inkomna mail till info@utlandsundervisning.se – en del mail har kommit in men
inget att rapportera.
10. Hemsidan (ny stående punkt) – inget att rapportera. Kommentarer rörande
innehåll till hemsidan, och framförallt till handböckerna, mottages tacksamt av
Tommy! Innehållet i handböckerna ligger som delade dokument på google drive så
att alla kan gå in och arbeta med förändringar och uppdateringar. Viktigt är att
kalendern på hemsidan hålls uppdaterad. Från hemsidan kan länkas till vår
Facebook. Gammalt material under ”Nyhetsbrev” läggs i arkivet. De som är
intresserade och vill ha inloggnings- och kontouppgifter till mediawebben och UR
kan kontakta SUF.
11. Övriga frågor:
Stipendier: Mottagare av stipendierna är Peter Palm och Bosse Jonsson för
SUF-VM, 5000 kr vardera, skolföreningarna i Aten, Sofia och Milano, för
gymnasiesamarbete, 5000 kr vardera och Eros Carbajal, Palma, 5000 kr.
Bengt-Åke ombesörjer utbetalningar.
●
A o B? (Any other business?)
●

11. Nästa styrelsemöte: för att diskutera framförallt kommande konferenser hålls den
7 maj, kl 10.00 svensk tid. Annika skickar länk.
12. Mötet avslutas – Annika avslutar mötet.

London, 2020-03-26

Stockholm, 2020-03-26

Annika Simonsson Bergqvist, ordförande

Cecilia Calais, sekreterare

