PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE I SUF, 18/2-21, NR 6
Närvarande:
Cecilia Calais, Niki Orphanou, Bengt-Åke Edwardson, Dea Marie Mansten, Mona
Nyberg, Annika Simonsson Bergqvist, Tommy Isaksson

Datum: 18/2-21
Tid: 13.00 svensk tid
Plats: Videokonferens via länk

1. Mötets öppnande - Annika öppnar mötet.
2. Mötets ordförande och sekreterare utses – Annika utses till mötets ordförande och Cecilia
till sekreterare.
3. Godkännande av föredragningslistan – Föredragningslistan godkänns.
4. Föregående protokoll styrelsemöte, länk här:
https://docs.google.com/document/d/1zqomOW2Op_guoaQk1CJg1J4sPCh5nCXp/edit Hermods årsavgigt utestående, Mona kontaktar dem. Mona har gjort utskick till alla
medlemmar enligt beslut vid förra mötet men varken Barcelona eller Aten har kunnat öppna
dem. De nya utskicket har inte mottagits så Mona kontrollerar och skickar om vid behov.
Protokollet lägges till handlingarna.
5. Ekonomihantering och Budgetrapport (B-Å) – någon har försökt kapa SUFs konto, troligen
intitierat via transaktioner till webhotellet Loopia. SUFs kort är spärrat. Framgent ska
faktureringar gå direkt från webhotellet till PE accounting. Kassan uppgår f.n. till en dryg
miljon SEK . Ett prognosticerat underskott för året på ca 300-350,000 SEK, bl.a. pga för högt
debiterade medlemsavgifter 19/20 och stipendier och iPads nyligen utebetalda. Fråga om
SUF-VM 2021, Mona följer upp med Peter Palm i London som är pensionerad, om han vill
vara fortsatt engagerad.
6. Medlemsregister, rapport (Mona)
● Återkoppling behövs kring inkomna mejl gällande hantering av fakturautskick och
medlemsregisterfrågor som inkommit på mej – viss återkoppling har inkommit och
lett till uppdateringar. Nytt utskick görs till dem som inte kunnat öppna sina mail
enligt ovan på ”Föregående protokoll”.Vad gäller SUFs mail på Loopia web ska det
som regel kollas var minst var tredje vecka av Annika, Mona, Dea och Niki. Annika
kollar och delar inloggningsuppgifter med Loopia.
7. Långsiktig konferensplanering,
● Berlin önskar hålla konferens i oktober 2021- tveksamt om det fungerar.
SUF-styrelsen ser inte detta som realistiskt utan fattar beslut om att inga
konferenser skall planeras för 2021.

● Boston och Cypern våren -22 – dessa planer får vila i avvaktan på pandemins
utveckling.
8. Närmaste konferenser:
● Augustikonferensen -21 kommer att hållas digitalt enligt ök med P-O på Skolverket.
-SUF årsmöte och augustikonferens 2020 blev uppskjutna. SUF och Skolverket är
eniga om att något bör anordnas digitalt för 2021.Vad har SUF för roll i detta? Hur går
det med nätverkande och fortbildning av dem som är engagerade i
utlandsundervisningen? Hur kan man säkerställa att en digital konferens har de
tekniska förutsättningar för att fungera bra? Skolverket har en ”preferred supplier”
som kan anlitas och kostnaden för det är uppskattningsvis densamma som för att hyra
lokaler. En tänkt tidpunkt för konferensen skulle vara senare delen av augusti.
Bengt-Åke bekräftar att SUFs stadgar stipulerar att årsmöte ska hållas senast
1september. Annika kollar med PeO avseende planering för att vi ska kunna börja
”promota” konferensen. Medlemmarna kan ges möjlighet att inkomma med önskemål
och förslag till konfernsagenda.
9. Inkomna mail till info@utlandsundervisning.se
● Bedrägeriförsök på domänen. Mejlen verkar fungera nu. – se ovan
● Hantering av inkomna mejl, främst medlems/fakturafrågor – se ovan
● Annat: jobbsökeri, undervisning för egna barn, Qatar-airlines, reklam.
10. Hemsidan: (Tommy) – vissa justeringar ar gjorts av den infromation som
påpekats vara felaktig. Kvarstår utmaningen med handboken.
11. Övriga frågor:
● Lokalbidrag till utlandsskolor, ny redovisningsform: Antalet behöriga elever +
lokalytan för undervisning räknas in som innan. Gymnasieelever räknas numera in.
B-blanketten försvinner och endast en blankett används nu för att redovisa. - Detta kan
enligt Skolverket innebära att skolor med gymnasieelever gynnas, dock kommer ingen
annan kategori att missgynnas enligt det nya försaget till lokalbidrag.
● Statsbidrag: Dispens från regler nu under coronan, då normalt sett en avvikelse på mer
än 25% i elevunderlag skall ändra beloppet på tre års medelvärde. – Dispens från
denna 25%-regel har givits under Coronapandemin. Detta innebär att tre års
medelvärdet inte ska påverkas av 2020. Med Skolverkets förslag till ändring i
förordningen för Utlandsskolorna har ännu inte hänt någonting enligt uppgifter från
PeO.
● bankkonto-frågan eller kommer vi inte längre nu? - Juristerna på Skolverket arbetar
med en ny text rörande bidrag, som säger att kravet på ett svenskt bankkonto ska tas
bort. Annika lägger till en text på SUFs FB-sida om detta.
● Enkät fr Skolverket om Covid:
● Till skolor; t ex Hur stor del av undervisningen har varit på distans? Vad har
varit största utmaningen? Undervisningens kvalitet? – Har SUF synpunkter på
frågor till en enkät till utlandsskolorna?
● P-O önskar ev enkät till kompletterande - vad tycker SUF om det? – Dea
tycker att det är viktigt att även kompletterande undervisningen blir tillfrågad!
Niki delar Deas uppfattning, vilket också är styrelsens gemensamma
uppfattning. Dea undrar om framtiden – kommer möjligheten till bidrag att
finnas även om undervsiningen skulle komma att ske digitalt även efter

pandemin? PeO jobbar med enkäten och Dea och Niki kan komma med
förslag.
● Svenskt bankkonto: utredning är i gång för att hitta sätt för skolor/föreningar
att ha kvar befintligt konto. Inget svenskt konto behövs i dagsläget.
● A o B? (Any other business?) – Föreningen i Barcelona har just haft författarbesök,
deras pris från Läsutmaningen 2020. Dea delar foton som kan visas på FB.
11. Nästa styrelsemöte beslutas på mötet - torsdag 15 april, kl 13, svensk tid. Dea skickar
Webex-inbjudan.

12. Mötet avslutas – Annika avslutar mötet.

Annika Simonsson Bergqvist, Ordförande

Cecilia Calais, Sekreterare

