Sällskapet för
Folkundervisningens
befrämjande
i Göteborgs stift

Göteborg 2017-03-08

Kallelse till Sällskapets medlemmar
Årsmöte för Sällskapets för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift
Dag:
Tid:
Plats:
Lokal:

Torsdagen den 23 mars.
Klockan 18.00 – 20.00.
Kaffe och wienerbröd serveras från klockan 17.30
Göteborgs stift, ”Läppstiftet”, Lilla Bommen 1, våning 2
Västgötasalen. (Vid sen ankomst ring på klockan)

Föredrag vid årsmötet
Kreativitet i skolan – nyckel till en bättre framtid.
Under de senaste 20 åren har professor Per-Olof Nilsson, Institutionen för Tillämpad
informationsteknologi, Chalmers tekniska högskola, forskat på lärande och bl. a. byggt
upp en världsunik experimentverkstad med 300 ”fysikaliska leksaker”.
Det har visat sig att kunskap och intelligens är viktiga ingredienser för att lösa de problem
mänskligheten nu står inför, men långt ifrån tillräckliga.
Lösningen är seriös kreativitet, en skicklighet som alla kan lära sig.
Utan kreativitet blir det ingen utveckling och vi skulle för alltid repetera samma mönster.
Det är därför självklart att införa professionella kreativitetsövningar i lärarutbildningen,
i skolan, inom industrin, ja, för oss alla.

Vidare skall vid sidan av de sedvanliga årsmötesförhandlingarna också stipendiat /
stipendiater utses med anledning av det stipendium som Sällskapet instiftade vid förra
årsmötet.

Varmt välkommen!

Per Eckerdal, ordförande

Börje Rådesjö, sekreterare

VG. Anmäl deltagande till Christina.heden.danielsson@grkom.se eller 0739 – 966 260
Kallelse till medlemmarna sänds ut vecka 10.
Medlemmarna skall ha möjlighet att antingen hämta samtliga handlingar inför årsmötet i
receptionen på Göteborgsregionen (GR) , Anders Personsgatan 8, Göteborg, eller gå till
Sällskapets hemsida www.folkbildningssällskapet.se och där hämta hemhandlingarna.
Handlingarna är tillgängliga i GR:s reception och på Sällskapets hemsidan måndagen
den 13 mars klockan 14.00.

Sällskapet för
Folkundervisningens
befrämjande
i Göteborgs stift

Göteborg 2017-03-13

Kallelse

Årsmöte torsdagen den 23 mars, 2017

Dag:

Torsdag 23 mars, 2017

Tid:

18:00 – 19:00

Plats:
Lokal:

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

Förslag till dagordning
1. Val av justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Kallelsens godkännande.
3. Revisions- och verksamhetsberättelsen för Sällskapet år 2016.
4. Ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året
5. Inval av nya medlemmar
Margareta Eklund Jimar, Erica Strand, Jessica Bojanic, Anna Eliasson, Lise-Lott Fjell,
Minela Skenderovic

6. Stadgeenliga val
•

Val av ledamöter i Sällskapets styrelse för mandatperioden 2017 - 2018
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 Gunnar Hejde och Margaretha Sahlin.
Margareta Eklund Jimar (nyval)

•

Val av revisorer för år 2017
Valberedningen föreslår Sten Janson, sammankallande, (omval).
Övrig ledamot: Stig Larsson (omval)

•

Val av ledamöter i Skolsamlingsgruppen tillika Hemsidesgruppen för år
2017
Valberedningen föreslår:
Margaretha Sahlin, (omval), Gunnar Hejde, (omval), Agneta Eliasson,
(omval), Irene Eriksson, (omval) samt Ing-Britt Ling, (omval).
Valberedningen föreslår Sällskapets kontaktperson Göteborgs Stadsmuseum:
Pernilla Karlsson (sammankallande) som sammankallande.

•

Val av ledamöter i Penningplaceringsgruppen för år 2017
Valberedningen föreslår:
Margrethe Kristensson, sammankallande (omval), Bengt Holmén (omval),
Eva Runhammar (omval).
Kontaktperson, SEB, Stefan Dalengård.

•

Val av ledamöter i Valberedningen för år 2016
Styrelsen föreslår:
Annika Bjerrhede, sammankallande, (omval), Ing-Britt Lin,(nyval)

7. Beslut om anslag
Styrelsen beslöt vid mötet 2 mars, 2017 att föreslå Årsmötet att anslå medel enligt
nedan:
Medel till Sällskapets pedagogiska stipendium
Varav 10.000: - avsätts för det administrativa arbetet med stipendiet).
Medel till GR Utbildning för administration av Sällskapets
hemsida

50,000: -

15,000:-

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

25,000:-

Medel till tyckbidrag avseende Föreningen Lärare i Religionskunskap

20,000: -

Medel till bokprojekt om Östra Realskolan i Göteborg

25,000: -

Medel till skolplanschutställning på Göteborgs Stadsmuseum 2017

35,000: -

8. Övriga ärenden Sällskapets höstmöte, fastställande av dag, tid och plats.
Styrelsen beslöt vid sitt möte den 3 mars att dag, tid och plats för höstmötet
kommer att fastställas efter kontakt med föreslagen gäst, kulturchefen i Göteborg,
Anna Rosengren.
( Höstmötet föregås av styrelsemöte)

9. Utdelandet av Sällskapets pedagogiska stipendium

10. Föredrag vid årsmöte
Kreativitet i skolan – nyckel till en bättre framtid.
Under de senaste 20 åren har professor Per-Olof Nilsson, Institutionen för Tillämpad
informationsteknologi, Chalmers tekniska högskola, forskat på lärande och bl. a. byggt
upp en världsunik experimentverkstad med 300 ”fysikaliska leksaker”. Det har visat
sig att kunskap och intelligens är viktiga ingredienser för att lösa de problem
mänskligheten nu står inför, men långt ifrån tillräckliga.
Lösningen är seriös kreativitet, en skicklighet som alla kan lära sig.
Utan kreativitet blir det ingen utveckling och vi skulle för alltid repetera samma
mönster. Det är därför självklart att införa professionella kreativitetsövningar i
lärarutbildningen, i skolan, inom industrin, ja, för oss alla.

Varmt välkomna!
Börje Rådesjö
Sekreterare
Kallelse till medlemmarna sänds ut vecka 10.
Medlemmarna skall ha möjlighet att antingen hämta samtliga handlingar inför årsmötet i
receptionen gå Göteborgsregionen (GR) , Anders Personsgatan 8, Göteborg, eller gå till
Sällskapets hemsida www.folkbildningssällskapet.se och där hämta hemhandlingarna.
Handlingarna är tillgängliga i GR:s reception och på Sällskapets hemsidan måndagen den 13
mars klockan 14.00.

