PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE, SUF, NR 2, 2021
Deltagare: Cecilia Calais, Niki Orphanou, Bengt-Åke Edwardson, Dea Marie Mansten,
Annika Simonsson Bergqvist, Tommy Isaksson
Ej närvarande: Mona Nyqvist
Datum: 24/8-21
Tid: 13.00 svensk tid
Plats: Videokonferens via länk

1. Mötets öppnande – Annika öppnar mötet.
2. Mötets ordförande och sekreterare utses – Annika utses till ordförande och Cecilia till
sekreterare (att lämna över till då Cecilia endast kan delta första timmen).
3. Godkännande av föredragningslistan – godänns.
4. Föregående protokoll styrelsemöte, länk här:
https://docs.google.com/document/d/1dl-o7oSnatOd9qA3x5vi6GHJMIBOSs7I/edit - p.4,
byte av webhotell, inget att rapportera utan kommer att adresseras under hösten, p. 7, Niki har
haft kontakt med Sydney om planerad konferens, Sydney undrar över budget och Niki
meddelar dem max 250,000. P 9, förra årets stipenievinnare från Mallorca bör nu ha fått
betalt, Bengt-Åke kollar. I övrigt inga kommentarer.
5. Ekonomihantering och Budgetrapport (B-Å) – diskussion om ny revisor. Bytet av revisor
har inneburit att det endast varit begränsad aktivitet avseende ekonomi. Skolan i Riyadh har
lagts ner och enligt deras stadgar skulle överskott gå till SUF så SEK 430,000 har satts in på
SUFs konto. Bengt-Åke arbetar med årsredovisningen tillsammans med en ny kontakt på PE
Accounting. Styrelsen avvaktar Valberedningens förslag till ny revisor. Vid årsmötet föreslås
båda åren (2019/2020 och 2020/2021) rapporteras tillsammans. Budget för 2021/2022 och
konferensplanering under året: inga konferenser under hösten och för våren avvaktar vi mht
pandemiläget.
6. Medlemsregister, rapport: Ingen rapport kommer. – Ny styrelsedamot tar över denna
uppgift efter Monas avgång från sturelsen.
7. Långsiktig konferensplanering – ingen ny infromation, pga det osäkra läget.
8. Närmaste konferenser:
● Augustikonferensen -21 (lördag 4 september) blir digital. Planering fr SUFs sida görs
på dagens möte
o Genomgång av Programmet:
Program
● 11.45 - 12.00 Grupppmingel

● 12.00 - 12.15 Välkommen till konferensen! Skolverket och
SUF presenterar programmet.
● 12.15 - 13.00 Kollaborativt lärande. Hur man kan lära av och
utveckla undervisningen tillsammans? Föreläsning med Lena
Göthe från Lärarfortbildning AB/Göteborgs Universitet.
● 13.00 - 13.15 Uppföljning av frågor till Lena Göthe
● 13.15 - 13.30 Paus
● 13.30 - 14.00 Skolverkets webbplats idag och imorgon
● 14.00 - 14.20 Presentation av enkäten om pandemins påverkan
på utlandsundervisningens olika delar.
● 14.20 - 14.30 Paus
● 14.30 - 15.10 Gruppdiskussioner. Erfarenheter av
fjärrundervisning och distansundervisning. Hur ser ni på tiden
som varit och hur vill ni ha ”det nya normala”.
● 15.10 - 15.30 Uppföljning av gruppdiskussionerna.
● 15.30 - 16.00 Övriga påannonseringar och information.
● Ca 16.00 Tack för idag! Vi går över till SUFs årsmöte efter en 5
minuters bensträckare
● Ca 16.45 Slut
● Årsmöte SUF
o Inbjudan ej skickad enligt stadgar - hur gör vi detta? Kallelse i
gängse form (enligt stadgarna) har inte gått ut. Hur ställer vi oss
till att så inte skett? Bengt-Åke och Annika håller i
årsmötet.Röstlängd; deltagare (en per förening) ombeds att
skicka ett mail me dsina uppgifter till info@suf under mötet att
tjäna som röstlängd. B-Å förbereder rapporter för de två åren.
Om inte funktion finns för att rösta om ansvarfrihet får var och
en deltagare få avge sitt besked. Pga rådande omständigheter
belutar styrelsen att föreslå att ingen avgift tas ut för
innevarande år. Annika, Dea och Bengt-Åke tar ett
föreberedande möte med P-O.
o Valberedningens arbete inför mötet.
o Revisionsberättelse?
9. Inkomna mail till info@utlandsundervisning.se 10. Hemsidan: (Tommy) 11. Övriga frågor:
● Svenskar i världen Parlament, inbjudan den 31/8 till expertpanel. Kan ngn från SUF
delta som expert i en arbetsgrupp och svara på utlandsfrågor kl. 12-13.45? Tyvärr har
alla förhinder så Annika meddelar dem att vi tyvärr får avstå från detta.
● SUF har fått ca 430 000 kronor från Svenska skolan Riyadh. Pengarna är deras
överskott vid nedläggningen och ska nu gå till gagn för svenska ungdomar. Hur ska vi
använda dessa pengar? SUF efterlyser idéer på årsmötet på hur vi ska använda dessa
pengar på bästa sätt. Medlemmarna har sen chansen att, per mail, skicka sina förslag
till oss. Dessa förslag ska vara inkomna senast till oss senast sista september (30/9) så
tar vi upp dessa förslag på vårt styrelsemöte därefter i oktober, se nedan.
● Konstituerande möte. Direkt efter vårt årsmöte 4/9 så samlas vi i styrelsen för ett
konstituerande möte. Cecilia förbereder detta möte med en mall till protokoll.

11. Nästa styrelsemöte Tis 5/10 kl 13.00 svensk tid.
Mötet avslutas
Annika Simonsson Bergqvist, Ordförande

