PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE I SVENSK
UTLANDSUNDERVISNINGS FÖRENING, SUF, NR 4, 2020/2021

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

Datum: 15/10-20
Tid: 13:00 - 14:20 (svensk tid)
Plats: Telefonmöte
1. Mötet öppnande - Dea Marie öppnar mötet då Annika är fördröjd i ett annat viktigt möte och
ansluter så snart hon kan.
2. Mötesordförande och sekreterare: till ”vikarierande ordförande” utses Bengt-Åke och Mona är
sekreterare.
3. Godkännande av föredragningslistan - föredragningslistan godkändes med att ”Qutar
airlines” läggs till övriga frågor.
4. Föregående protokoll styrelsemöte nr 3 - godkändes. Annika ansluter till mötet och övertar
ordföranderollen.
5. Ekonomi hantering och budgetrapport : Bengt-Åke rapporterar att ekonomin för 2019/2020
visar på ett överskott 150 000 kr. Bengt-Åke saknar beslut i frågan som han tidigare väckt om
avgiftsbefrielse för medlemsavgiften för 2020/2021 med anledning av Coronas effekter. Mötet
beslutar enhälligt att inga medlemsavgifter tas ut 2020/2021. Annika lägger information på
Facebook och Tommy på hemsidan. Mona sänder mail till våra medlemmar om
avgiftsbefrielsen.
6. Medlemsregistret - Mona har för närvarande inget att rapporter.
7. Långsiktig konferensplanering - styrelsen har ställt in alla planerade konferenser 2020 med
anledning av Covid -19 i världen. Framtiden är svårbedömd och vi ligger lågt och reviderar
vår plan till:
● Cypern, Kompletterande konferens, våren 2021
● Berlin, utlandsskolornas konferens, våren 2021
● Boston, kompletterande konferens, preliminärt oktober 2021
● Edinburgh, kompletterande konferens, preliminärt våren 2022
● Sidney, kompletterande konferens, preliminärt mars 2022
Information läggs ut på hemsidans kalendarium samt på Facebook.
8.

Närmaste konferensen - inställt, ingen inplanerad sker under hösten.

9.

Inkomna mail till info@utlandsundervisning.se - inget rörande SUF

10.

Hemsidan - inget utöver det vi ska lägga in från dagens möte.

11.
●
●
●
●
●

●

Övriga frågor:
Sommarmeddelandet som låg kvar är nu fixat. Annika har inte inloggning på Loopia kvar efter
bytet av tjänst arbetar på att lösa detta.
Skolverkets info. att föreningarna måste ha ett svenskt bankkonto Annika har skrivit till Skolverket, P-O för att få klarhet om frågans lösning. Svar saknas och
Annika ligger på om svar och lösning.
Minskat medlemsantal - Riyadh och Bryssel har lagt ner sin verksamhet. Vi meddelar detta
med att ta bort dem från hemsidan.
Qatar Airlines hade inför internationella lärardagen sänt ett mail till Suf där lärare kunde delta i
en tävling och vinna en gratis flygbiljett till en valfri plats i välden där de flyger. Tillfället har
passerats. Mona ges uppdraget att kontakta Qutar Airlines för att se om de har fler
möjligheter till bra flygpriser att erbjuda våra medlemmar.
Cecilia Calais sände mail till styrelsemötet gällande Stipendiefonden.

12. Nästa styrelsemöte - Torsdag 10 december, kl 13.00 via videolänk
13. Mötet avslutas - Annika tackar alla deltagande
Stockholm 2020-10-15

Annika Simonsson Bergqvist, Ordförande

Mona Nyberg, mötessekreterare

