Styrelsemöte nr 1, 2017 - Protokoll
Svenska Skolföreningen i Hongkong
Måndagen den 16 januari 2017, kl 17.30-19.00
Plats: Handelsbanken, 2008 Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central

Närvarande:
Styrelseledamöter
Lisa Boldt-Christmas
Linda Karlsson-Engdahl
Robert Nilsson
Kerstin Johansson
Sara Johansson
Eva Lawton Möller

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Huvudlärare DB
Huvudlärare SIS
Sekreterare

Suppleanter
Bengt Ivarsson

Webbansvarig

Agenda:
1. Mötet öppnandes kl 17.30
2. Dagordningen godkändes.
3. Det fanns inga kommentarer på föregående mötesprotokoll.
3.1 Åtgärdslistan gicks igenom och prickades av.
- Sökandet efter nya lokaler i DB är avklarad. Denna punkt beskrivs under 6.3 nedan.
- Arbetet med rapporter på webben är på gång.
- Lisa Boldt-Christmas har varit i kontakt med Ingrid Reinli ang utökat reportage om
svenska skolan i tidskriften Bulletinen.
- Gåva till Amy på Handelsbanken som tack för hennes tjänster åt Svenska skolan
levererades före jul.
4. Svenska Skolans organisation 2017
- Styrelsen. Den nya styrelsen som valdes vid årsmötet är komplett.
- Huvudlärare och lärare. Sara Johansson är ny huvudlärare i SIS. Sara innehar
sedan tidigare även rollen som föräldrarepresentant vilket gör att hon har många
roller samtidigt. Man kommer därför att undersöka om det går att få in någon ny
föräldrarepresentant i DB.
Malin Moberg som kommer att ta över efter Kerstin Johansson till hösten har erbjudit sig att hoppa in som lärare vid behov under terminen.
- Assistenter. Frances har kommit in som ny assistent i SIS och därmed fyllt behovet av ytterligare en assistent där.

5. Pedagogisk samordning
- Lärarmöte. Lärarmöte är planerat till den 23 januari. Styrelsen diskuterade en fråga som kommit upp ang ersättning som utgår vid lärarmöten. Tidigare har enbart
lärarna varit med på dessa möten och det har inte utgått någon ersättning till övriga eventuella deltagare. Styrelsen diskuterade huruvida lärarassistenterna skulle
kunna få ersättning för att vara med på lärarmötena men då dessa möten är frivilliga för assistenterna samt med tanke på organisationens ansträngda ekonomi så
beslöt styrelsen att behålla nuvarande struktur. Planeringen av verksamheten är
dessutom lärarnas ansvar vilket gör det mest rimligt att lärarna är de som får ersättning. En utvärdering av detta kan göras igen av Styrelsen nästa termin.
- Bokbeställning. Någon bokbeställning har ännu inte behövts göras.
6. Skolor och elever
Totalt sett har svenska skolan några fler elever denna termin jämfört med förra. Det
är 40 stycken elever som har börjat denna termin.
6.1 Elever VT 2017 SIS. Samma antal elever som föregående termin.
6.2 Elever VT 2017 DB. Vi har tappat ett par elever i DB men även tillkommit ett par
stycken. Totalt sett ett något högre elevantal denna termin.
6.3 Lokaler. Lisa Boldt-Christmas har förhandlat om nya lokaler i DB och nått en
överenskommelse med HKILA vilken dessutom innebär lägre hyra än den nuvarande. Styrelsen diskuterade ett krav från HKILA’s om att namnet på verksamheten
måste vara `Svenska skolan på HKILA` då HKILA måste skydda sin lease och sin
verksamhet. Styrelsen finner inga hinder för detta och kommer därmed att ändra på
webben i enlighet med detta krav. Nuvarande kontrakt är uppsagt. Inflyttning i de
nya lokalerna kommer att ske den 1 mars.
Lisa Boldt-Christmas kommer att skicka ut meddelande ang byte av lokaler.
7. Ekonomi
Kassör Robert Nilsson gick igenom nuvarande ekonomiska läget och budgeten.
Verksamhetens ekonomiska situation är fortfarande en utmaning till följd av
föregående årets höga hyror och vikande elevantal. Dock ser styrelsen ljuspunkter
för framtiden med en vändning av trenden i elevantal och en förbättring av hyresnivån i DB. Ekonomin är dock av största vikt även framgent.
8. Kommunikation och föräldrarelationer
8.1 Månadsmejl. Inga månadsmejl var vid tillfället för mötet utskickade.
8.2 Samordning med föräldrar. Föräldramöte planeras att hållas under senare delen
av mars eller första veckan i april innan de flesta skolor bryter upp för påsklov. Exakt
tidpunkt spikas vid lärarmötet.
8.3 Hemsida. Arbetet med rapporter fortskrider med Bengt Ivarssons hjälp. Dock
konstaterade Lisa Boldt-Christmas att rapportering via hemsidan måste underlätta
för att vi ska lägga tid på det. I nuläget finns en del tekniska hinder.
8.4 Bulletinen. Bulletinen redaktionen kommer i nästa nummer att skriva en artikel
om den kommande lärarkonferensen i Canberra där två representanter från svenska
skolan kommer att medverka.
8.5 Andra kanaler. Det är fortfarande av yttersta vikt att sprida budskapet kring
svenska skolan för att arbeta med att stärka elevantalet ytterligare.

9. Övriga frågor
9.1 Lärarkonferens i Canberra. Hanna Ejdertun-Nylander och Lisa Boldt-Christmas
åker på lärarmötet i Canberra den 3-5 mars.
En punkt för nästkommande årsmöte som togs upp redan nu är att Styrelsen måste
utse ny kassör då Robert Nilsson har för avsikt att lämna denna post.
10. Datum för nästa styrelsemöte sattes till den 20 mars. Ett förslag lades fram om
att göra en uppföljning efter lärarkonferensen i Canberra vid detta möte och att därmed även bjuda in övriga lärare för att deltaga i detta. Det kvarstår då att välja lämplig lokal för ett möte med fler deltagare.
12. Mötet avslutades kl 18.36.

