Sällskapet för
Folkundervisningens
befrämjande i
Göteborgs stift

2015-03-02

Kallelse Sällskapets medlemmar
Årsmöte för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift
Dag:

Måndagen den 23 mars, 2015.

Tid:

Klockan 18.00 - 20.00
Kaffe och wienerbröd serveras från klockan 17.30.

Plats:

GR, Gårdavägen 2, Lokal: Vinga

(Styrelsen och valberedningens ordförande samlas klockan 16.45 i Naven).
Ärenden:
1. Val av justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
2. Kallelsens godkännande
3. Revisions- och verksamhetsberättelsen för Sällskapet år 2014
4. Ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året
5. Stadgeenliga val
•

Val av ledamöter i Sällskapets styrelse för mandatperioden 2015 - 2016
Per Eckerdal, Biskop, i enlighet med stadgan, självskriven ledamot i styrelsen
och dess ordförande.
Ordinarie ledamöter på två år:
Valberedningen föreslår omval av Margaretha Sahlin, Margareta Åkerström
och Gunnar Hejde.

•

Val av revisorer för år 2015
Valberedningen föreslår Sten Janson, sammankallande, (omval).
Övrig ledamot: Stig Larsson, (omval).

•

Val av ledamöter i Skolsamlingsgruppen tillika Hemsidesgruppen för år 2015
Valberedningen föreslår:
Sammankallande: Margaretha Sahlin, (omval), Siv Bengtsson, (omval),
Gunnar Hejde, (omval). Agneta Eliasson, (omval), Irene Eriksson, (omval)
samt Ing-Britt Ling, (nyval).
Kontaktperson Göteborgs Stadsmuseum: Pernilla Karlsson.

•

Val av ledamöter i Penningplaceringsgrupp för år 2015
Valberedningen föreslår:
Margrethe Kristensson, sammankallande (omval), Bengt Holmén (omval),
Bengt Hägglund (omval), Eva Runhammar (omval).
Kontaktperson, SEB, Erik Samuelsson.

•

Val av ledamöter i Valberedning för år 2015
Styrelsen föreslår:
Annika Bjerrhede, sammankallande, (omval) och Agneta Eliasson (omval).

6. Beslut om anslag
Styrelsen beslöt vid mötet 12 februari föreslå Årsmötet att bevilja följande
ansökningar:
Ansökan från Skolsamlingsgruppen för verksamheten 2015
35.000
Ansökan från GR Utbildning om bidrag till Sällskapets hemsida 2015
15.000
Ansökan om medel från Guldhedskyrkans kammarkör för framförandet
av J S Bachs Matteuspassionen
30.000
Ansökan från FramtidsFrön
Styrelsen föreslår årsmötet att avslå ansökan med motiveringen att FramtidsFrön beviljades 45.000 år 2013 och att Sällskapets verksamhet inte är ämnad
att fortlöpande stödja vissa organisationer.
Samt att bevilja GR Utbildning ett bidrag för administration 2015
(det sistnämnda att betrakta som en förvaltningskostnad)
7. Inval av nya medlemmar
Margaretha Wåhlin (Förslag av Börje Rådesjö)
Lars Gustafsson (Förslag av Gunnar Hejde)
Ing-Britt Ling (Förslag av Margaretha Sahlin)

25.000

8. Övriga ärenden
Sällskapets höstmöte:
Fastställande av tid, plats och ämne för föredraget
Styrelsen förslag presenteras under pågående årsmöte.
9. Föredrag vid årsmötet
”Vad kan göras för att få unga människor att slutföra sin skolgång”.
Just nu arbetar GR med utformningen av en nationell, digital plattform för att
motverka avbrott från gymnasieskolan, www.PlugInnovation.se
Plattformen utvecklas inom ramen för ESF-projektet Plug In, som är Sveriges största
samverkansprojekt för att minska avbrott från gymnasiet. Projektet omfattar ett 80tal del-projekt i ett 50-tal kommuner och fem regioner.
Syftet med PlugInnovation.se är att på ett ställe samla kunskap som är central för
personer som arbetar för att motverka avbrott och främja närvaro i skolan.
Plattformen omfattar en forskningsbank, relevant statistik, metodbeskrivningar av
delprojektens arbete och metoder, samt djupstudier av tio av projekten för att lyfta
framgångs-faktorer och lärande exempel.
Vid Sällskapets årsmöte kommer Anna Liljeström, Ph.D., GR, att berätta om det
mycket intressanta arbete som nu görs på detta angelägna område.
Anna Liljeström arbetar som projektledare på Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning
vid Göteborgsregionens kommunalförbund. Hennes fokus är utanförskapsfrågor och
särskilt hur man kan motverka studieavbrott.
Anna har en bakgrund inom forskning med en Ph.D. i Pedagogisk Psykologi från
the University of Georgia, GA, USA med en inriktning på tillämpad kognition och
utveckling samt kvalitativ forskningsmetodik. Anna har också en mångårig erfarenhet
av undervisning på främst högstadiet.

Observera:
•

Styrelsen, revisorerna och valberedningen skall ha samtliga handlingar,
(verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen samt äskandena).
Handlingarna sänds ut vecka 10.

•

Medlemmarna. Kallelse till medlemmarna sänds ut vecka 10.

•

Medlemmarna skall ha möjlighet att antingen hämta samtliga handlingar
(verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen samt äskandena) i receptionen på
Göteborgsregionens (GR), Gårdavägen 2, eller gå till Sällskapets hemsida
www.folkbildningssallskapet.se och där hämta hem handlingarna

•

Handlingarna är tillgängliga på GR:s reception och Sällskapets hemsida
måndagen den 2 mars, klockan 14.00.

