Styrelsemöte nr 5, 2015 - Protokoll
Svenska Skolföreningen i Hongkong
Måndagen den 26 oktober 2015, kl 17.00-18.30
Plats: Handelsbanken, 2008 Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central

Närvarande:
Styrelseledamöter
Hanna Raftell
Robert Nilsson
Lisa Boldt-Christmas
Hanna Kruger
Ulrika Mollberg

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Huvudlärare SIS
Huvudlärare DB

Agenda:
1. Mötet öppnandes kl 17.00.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll godkändes och åtgärdslistan gicks igenom och redogörs för
under respektive dagordningspunkt nedan.
4. Svenska Skolans organisation
På årsmötet måste följande poster fyllas i styrelsen:
- Ordförande. Lisa Boldt-Christmas har anmält sitt intresse.
- Sekreterare
- Vice kassör
Lärarna ombads att under kommande föräldramöten uppmuntra föräldrar att
engagera sig i styrelsen.
Huvudlärare och lärare
Båda våra huvudlärare kommer att sluta efter jul pga. graviditet. Kerstin Johansson
som är nytillsatt lärare i DB har tillfrågats om hon vill arbeta på SIS också. Som
utbildad lärare vore hon en utmärkt kandidat att ta över som huvudlärare på
åtminstone en av skolorna. Ulrika Mollberg har erbjudit sig att behålla
huvudläraransvaret under resten av läsåret.
Assistenter
Det saknas en assistent på SIS men med det minskade antalet elever jämfört med
förra läsåret, bedöms inte detta vara något problem. Möjligen kan man ha flytande
assistenter mellan klasserna beroende på aktiviteter.
5. Pedagogisk samordning
Lärarmöte hölls 16 oktober. Då bestämdes att vi ska försöka hålla oss till två olika
serier, Glad Svenska (förlag Natur och Kultur) samt Ärtan, pärtan serien (Liber

Förlag). Utöver dessa kommer det också behövas kompletterande böcker för att nå
alla elevers olika nivåer men för tillfället finns sådana böcker så att det räcker. Hanna
Raftell lägger följande beställning hos de två förlagen:
Förlag: Liber
Titel
Antal
Ärtan
5
Pärtan
5
Piff
3
Paff
3
Puff
3
Förlag: Natur och kultur
Titel
Övningsbok, antal Språklära, antal
Glad Svenska 1
Glad Svenska 2
30
4
Glad Svenska 3
20
4
Vän med svenska
10
2
Det är i Svenska Skolans bästa intresse att fortsätta arbeta med fysiska böcker då
web-baserat undervisningsmaterial är mycket dyrare (utvecklat för större skolor där
man får skalfördelar på sådant material).
Styrelsen beslutade att ersättning utgår till lärarna för 3 lärarmöten per år, 2 timmar
per tillfälle. I dessa två timmar ingår minst 30 minuters förberedelse och research
före mötet. Assistenter ska inte längre närvara på lärarmötena.
Vi diskuterade huruvida kursplanen och andra styrdokument är uppdaterade. Den
gamla kursplanen bedöms inte som välanpassad till Svenska Skolans verksamhet.
Hanan Kruger skickar länken till en uppdaterad och bättre anpassad kursplan till
Lisa som lägger den på vår hemsida.
6. Skolor och elever
Elevantalet har sjunkit ganska drastiskt från förra läsåret och vi måste därför arbeta
för att få in fler elever.
7. Ekonomi
Robert presenterade den preliminära budgeten för 2015/2016. Några justeringar
behöver göras:
 Ulrika och Hanna Kruger skickar exakt antal undervisningstillfällen till Robert.
Det ska vara 33 tillfällen per år.
 Ersättning för lärarmöten ska justeras enligt punkt 5 ovan.
Styrelsen beslutade att stryka arvode till styrelsen om HKD 30,000 som beslutades
av förra styrelsen. Vår ekonomi tillåter inte det nu och det fanns inte heller några
direktiv för hur detta arvode skulle fördelas (se protokoll styrelsemöte nummer 5
2014).

Styrelsen beslutade också att ta bort sommarboken som gåva till alla barn på
skolavslutningen. Detta är ett uppskattat inslag för några men en undersökning
bland föräldrar visade begränsat intresse. Framför allt kostar sommarboken
oproportionerligt mycket i form av arbetsinsats och administration.
Enligt budget kommer vi att göra en förlust i storleksordningen 70,000 i år.
Inför årsmötet 16 november ska våra böcker revideras av 2 revisorer. Rickard Sahlin
har redan gjort ett gediget arbete men vi behöver en revisor till. Hanna Raftell kollar
med Emma Gardner (förälder SIS) och Lisa Boldt-Christmas gör ett utskick till alla
föräldrar samt tillfrågar SWEA.
Inför årsmötet skall även verksamhetsberättelsen färdigställas av Hanna Raftell.
8. Kommunikation och föräldrarelationer
Föräldramöte hålls i slutet av oktober på SIS samt i början av november i DB.
Ulrika har skickat text till Bulletinen och Hanna Raftell och Lisa Boldt-Christmas
kommer att medverka i Generalkonsulatets ”välkommen till Hongkong” - event för
nya svenskar i Hongkong. Lisa Boldt-Christmas tog upp frågan om Svenska Skolan
ska ha en Facebook-sida. Detta förslag godtogs och Lisa ansvarar för att sätta upp
den.
9. Årsplan, status och allmänna uppdateringar.
10. Övriga frågor
Efter en lång diskussion togs beslutet att sponsra SWEAs Lucia-firande med 1,500 i
syfte att synas för vår målgrupp och förhoppningsvis locka fler elever. Lisa BoldtChristmas ansvarar för sponsringen.
11. Nästa styrelsemöte
Bestäms av styrelsen som väljs in på årsmötet.
12. Mötet avslutades 18.15

