Sällskapet för
Folkundervisningens
befrämjande i
Göteborgs stift

2016-03-16

Årsmötesprotokoll
Årsmöte för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift
Dag:

Onsdagen den 16 mars, 2016

Tid:

Klockan 18.00 - 20.00

Plats:
Lokal:

Göteborgs stift, ”Läppstiftet”, Lilla Bommen 1, 2:a vån.
Västgötasalen

Närvarande: Per Eckerdal, ordförande
Börje Rådesjö, sekreterare
Se bif. närvarolista.

1. Val av justerare
Valdes Pernilla Karlsson.
2. Kallelsens godkännande
Årsmötet godkände densamma.
3. Revisions-och Verksamhetsberättelse för år 2015
Årsmötet godkände revisions- och verksamhetsberättelsen,
vilka lades till handlingarna.
4. Ansvarfrihet för styrelsen under det gånga året
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
5. Stadgeenliga val
a. Ledamöter i styrelsen
Ordinarie ledamöter på två år:
Årsmötet beslutade att välja Bengt Holmén (omval),
Börje Rådesjö, (omval), Margarethe Kristensson (omval).

b. Revisorer och suppleanter för år 2016
Årsmötet beslutade att välja Sten Janson, sammankallande,
(omval) och Stig Larsson, (omval).
c. Skolsamlingsgruppen tillika Hemsidesgruppen för år 2016
Årsmötet beslutade att för år 2015 välja följande ledamöter:
Margaretha Sahlin, sammankallande, (omval), Siv Bengtsson,
(omval), Gunnar Hejde, (omval), Agneta Eliasson, (omval),
Irene Eriksson, (omval) samt Ing-Britt Ling (omval).
Kontaktperson på Göteborgs Stadsmuseum är Pernilla Karlsson.
d. Penningplaceringsgruppen för 2016
Årsmötet beslutade att välja följande ledamöter:
Margarethe Kristensson, sammankallande och kassaförvaltare,
(omval), Bengt Holmén, (omval), Eva Runhammar, (omval).
Kontaktperson, SEB, Johan Berhof.
e. Valberedningen för 2016
Årsmötet beslutade att välja följande ledamöter:
Annika Bjerrhede, sammankallande, (omval),
Agneta Eliasson, (omval).
6. Beslut om anslag
Årsmötet beslutade att bifalla följande ansökningar:
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
2016

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
Årsmötet beslutade att invälja;
Anna Hultin
Annika Ekberg,
Catharina Nihlén,
Pernilla Mårtensson,
Karin Sjöberg,
Palle Larsson.

8. Övriga ärenden
Sällskapets höstmöte
Årsmötet fastslog att Sällskapets höstmöte skall äga rum torsdagen
den 17 november, 2016, kl. 18.00 – 20.00.
Styrelsen inbjöd årsmötets ledamöter att inkomma med förslag på mötesinnehåll.
Styrelsen har diskuterat tre alternativa temata att upp;
Skolan och IT-utvecklingen,
Integrationens utmaningar,
Göteborgs stads kulturstrategi
9. Föredrag vid årsmötet 2016
"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 gavs en översikt av nyanlända elevers rätt till utbildning och hur Göteborgs
Stad tagit sig an uppgiften.
Föredragande var Helen Svelid, planeringsledare vid avdelningen för utbildningsfrågor
på stadsledningskontoret i Göteborg.

Ordförande framförde sitt och Sällskapets varma tack till Helen Svelid samt
förklarade årsmötet för avslutat.

Göteborg 2016-03-26

Vid protokollet

………………………………
Börje Rådesjö, sekreterare
Justeras:
………………………………
Per Eckerdal, ordförande

………………………………
Pernilla Karlsson, justerare

