Sällskapet för Folkundervisningens
befrämjande i Göteborgs stift

2006-10-30

Styrelsemöte - Protokoll
Närvarande:

Gunnar Hejde, ordf
Margaretha Landström
Margaretha Sahlin
Folke Eriksson
Börje Rådesjö, sekr.

Tid:

Måndagen den 30 oktober 2006 klockan 16.30 – 17.30

Plats:

Göteborgs Stadsmuseum, Ostindiska huset, Norra Hamngatan 12

1. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Valdes Folke Eriksson.
2. Protokoll från föregående sammanträde
Lades till handlingarna.
3. Rapport från Penningplaceringsgruppen
Gunnar Hejde rapporterade om ett gott börsår med god utveckling av Sällskapets
portfölj, som nu har ett värde av 3,6 mkr. Årets utdelning uppskattas bli ca. 150 kkr.
4. Rapport från Skolmuseets råd
Margaretha Sahlin rapporterade om arbetet (se bilaga 1)
5. Rapport från Sällskapets redaktionsgrupp
Gunnar Hejde redovisade gruppens arbete. Hemsidan utvecklas successivt
(www.skolmuseet.com).
Pernilla Karlsson, Anny Rousing, Margaretha Landström och Gunnar Hejde ingår i gruppen.
6. Rapport från arbetet med Förskolan
Gunnar Hejde redogjorde för de planer som finns för att exponera också förskolans
pedagogik.
De tankar som finns avseende detta kommer att redovisas av Mary Ekdahl som har uppdraget
att till Sällskapet inkomma med en kortare beskrivning av planerade aktiviteter.
7. Dag och tid för nästa sammanträde i styrelsen
Fastställdes till måndagen den 5 mars kl. 18 – 20.

8. Dag och tid för årsmötet 2007
Fastställdes till måndagen den 2 april kl. 18 – 20.
9. Övriga ärenden
a)
b)
c)

Uppdrogs åt Gunnar Hejde att tjänstgöra som kassaförvaltare under Bengt
Holméns frånvaro.
2008-års jubileum, Gunnar Hejde och Margaretha Sahlin arbetare vidare
med planeringen.
Medlemsförteckning, Cecilia Salmi skickar uppdaterad förteckning till
styrelsen för kännedom

…………………………………..
Börje Rådesjö, sekr.

……………………………. …… …………………………………
Gunnar Hejde ,ordf.
Folke Eriksson, justerare

Bilaga 1
Rapport från skolsamlingsgruppen:
1- Kontakt med Ingrid Lomfors 16 maj och med Marie Sidén 20 okt med presentation av våra
förslag inför framtiden
2- Vandringsutställningen. Vi föreslår att den rustas upp och placeras permanent i utrymmet intill
Barnens museum
3- ABC-boksresan bör få en fortsättning, förslagsvis som webbutställning av böcker i religion
(alltifrån katekesen och kristendomsböcker till nutida religionsläroböcker) och matematik.
Medlemmar i Sällskapet som är intresserade: Sten Ekstrand och Ernst Östebo för religion,
Lillemor och Göran Emanuelsson för matematik.
4- Göteborgs skolhus och pedagogiken bakom dessas uppbyggnad bör Sällskapet göra något
av, t ex fotoutställning, almanacka, fortsatta kontakter med Hjördis Kristenson, Lund, som
skrivit bokverket: Skolhuset – idé och form och som kommer till PLR i Göteborg under våren
och håller föredrag. Vi anser att våra fina skolhus är en kulturskatt som Stadsmuseet och
Sällskapet har stor anledning att ta vara på genom att stödja ekonomiskt.
5- Planer på kontakter med Pedagogen om forskning kring samlingarnas material, t ex
aktivitetspedagogernas skrifter, Sjöholm-Goës arbetsböcker mm
Efter sammanträdet har följande hänt:
Sällskapets årsmöte som ska hållas 2 april förläggs till Karl-Johansskolan (Lennart Johansson har
bokat lokal) där PLR-medlemmarna och Stadsmuseets Vänner förutom Sällskapets medlemmar
inbjuds till föredrag med bildvisning av Hjördis Kristenson (som bekräftat datum). PLR-programmet tar
med detta möte i vårprogrammet som trycks nu före jul och skickas ut 3 jan. Sällskapets medlemmar
inbjuds i samband med kallelsen till årsmötet. Vid samma tid inbjuds vänföreningen. Från PLR:s sida
föreslår styrelsen att möteskostnad utgår som vanligt med 50 kr (föredrag och fika) och att
kostnaderna för föredragshållaren delas av PLR och Sällskapet. Hjördis har erbjudit sig att bara ta ut
rese- och övernattningskostnad. Förslag: Årsmöte helst redan 17.30-18.30. därefter samling för alla
med fika 18.30, föredraget startar 19. PLR-styrelsen vill helst att mötet börjar senast kl 19 – men det är
väl OK att ha fikat först?
Margaretha Sahlin
e.u.

