Sällskapet för
Folkundervisningens
befrämjande i Göteborgs stift

2016-02-16

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

Onsdagen den16 mars.

Tid:

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

Plats:

Göteborgs stift, ”Läppstiftet” Lilla Bommen 1, v.2,

Lokal:

Västgötasalen. (Vid sen ankomst, ring på klockan).
(Styrelsen och valberedningens ordförande samlas klockan 16.45).

Föredrag vid årsmötet
"Att ta emot nyanlända elever i Göteborgs grundskolor”
I december 2015 fanns drygt 1 000 asylsökande grundskolebarn i Göteborg.
Dessutom fanns det nästan 500 elever som nyligen fått uppehållstillstånd.
En del av dessa har bott här som asylsökande innan dess och en del har kommit
direkt från ett annat land, så kallade anhöriginvandrare.
Boendesegregationen har lett till skolsegregation. En del skolor har nästan bara
elever med utländsk bakgrund medan andra har enbart elever födda i Sverige och
har svenskfödda föräldrar.
Göteborgs stad planerar insatser för att få nyanlända elever på fler skolor.
Vid årsmötet ges en översikt av nyanlända elevers rätt till utbildning och hur
Göteborgs Stad tagit sig an uppgiften.

Föredragande är Helen Svelid, planeringsledare vid avdelningen för utbildningsfrågor på stadsledningskontoret i Göteborg.

Varmt välkomna!
Per Eckerdal, ordförande

Börje Rådesjö, sekreterare

Sällskapet för
Folkundervisningens
befrämjande i
Göteborgs stift

2016-02-16

Ärenden:
1. Val av justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Kallelsens godkännande.
3. Revisions- och verksamhetsberättelsen för Sällskapet år 2015.
4. Ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året
5. Stadgeenliga val
•

Val av ledamöter i Sällskapets styrelse för mandatperioden 2016 - 2017
Per Eckerdal, Biskop, är i enlighet med stadgarna självskriven ledamot
i styrelsen och tillika dess ordförande.
Ordinarie ledamöter på två år:
Valberedningen föreslår omval av Bengt Holmén, Margarethe Kristensson
och Börje Rådesjö.

•

Val av revisorer för år 2016
Valberedningen föreslår Sten Janson, sammankallande, (omval).
Övrig ledamot: Stig Larsson, (omval).

•

Val av ledamöter i Skolsamlingsgruppen tillika Hemsidesgruppen för år 2016
Valberedningen föreslår:
Sammankallande: Margaretha Sahlin, (omval), Siv Bengtsson, (omval),
Gunnar Hejde, (omval), Agneta Eliasson, (omval), Irene Eriksson, (omval)
samt Ing-Britt Ling, (omval).
Kontaktperson Göteborgs Stadsmuseum: Pernilla Karlsson.

•

Val av ledamöter i Penningplaceringsgruppen för år 2016
Valberedningen föreslår:
Margrethe Kristensson, sammankallande (omval), Bengt Holmén (omval),
Eva Runhammar (omval).
Kontaktperson, SEB, Johan Berhof.

•

Val av ledamöter i Valberedningen för år 2016
Styrelsen föreslår:
Annika Bjerrhede, sammankallande, (omval) och Agneta Eliasson (omval).

6. Beslut om anslag
Styrelsen beslöt vid mötet 10 februari att föreslå Årsmötet att anslå medel enligt
nedan:
Medel för studiematerial avseende studiecirklar för nyanlända

25.000:-

Medel för instiftande av ett årligt pedagogiskt stipendium

50.000:-

Medel till GR Utbildning för administration av Sällskapets
hemsida

15.000:-

Medel till GR Utbildning för administrativa uppgifter 2016
(det sistnämnda är att betrakta som en förvaltningskostnad).

25.000:-

7. Inval av nya medlemmar
8. Övriga ärenden Sällskapets höstmöte:
Styrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 10 februari att föreslå Årsmötet att
Sällskapets höstmöte skall äga rum torsdagen den 17 november, kl. 18.00 – 20.00.
9. Föredrag vid årsmötet
"Att ta emot nyanlända elever i Göteborgs grundskolor”
I december 2015 fanns drygt 1 000 asylsökande grundskolebarn i Göteborg.
Dessutom fanns det nästan 500 elever som nyligen fått uppehållstillstånd.
En del av dessa har bott här som asylsökande innan dess och en del har kommit direkt från ett
annat land, så kallade anhöriginvandrare. Boendesegregationen har lett till skolsegregation.
En del skolor har nästan bara elever med utländsk bakgrund medan andra har enbart elever
födda i Sverige och har svenskfödda föräldrar.
Göteborgs stad planerar insatser för att få nyanlända elever på fler skolor.
Vid årsmötet ges en översikt av nyanlända elevers rätt till utbildning och hur Göteborgs Stad
tagit sig an uppgiften.
Föredragande är Helen Svelid, planeringsledare vid avdelningen för utbildningsfrågor på
stadsledningskontoret i Göteborg.

Varmt välkomna!
Börje Rådesjö
Sekreterare

Observera:
•

Styrelsen, revisorerna och valberedningen skall ha samtliga handlingar,
(verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen samt äskandena).
Handlingarna sänds ut vecka 8.

•

Medlemmarna. Kallelse till medlemmarna sänds ut vecka 8.

•

Medlemmarna skall ha möjlighet att antingen hämta samtliga handlingar
(verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen samt äskandena) i receptionen på
Göteborgsregionens (GR), Anders Perssonsgatan 8, Göteborg , eller gå till Sällskapets
hemsida www.folkbildningssallskapet.se och där hämta hem handlingarna

•

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

