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Välkomna till årsmöte
Idéburna skolors riksförbund är nu en erkänd och betydande aktör inom skolfrågor. Som
den självklara rösten för oss idéburna skolor som drivs som stiftelse, ideell förening,
kooperativ eller SvB-bolag deltar vi nu i debatter, referensgrupper, utredningar och som
remissinstans inom politiken. Vi blir aktivt inbjudna av större och utbildningspolitiskt
relevanta medier så snart en fråga blir aktuell. Under de gångna året har vi påverkat när det
gäller vinster, styrning av skolan, karriärtjänster, segregationsproblemen, offentlighet och
meddelarskydd, IT-frågor för att bara ta några exempel.
Och vi växer som organisation. Alltfler av våra potentiella medlemmar får upp ögonen för
att vi för deras talan. Vi har blivit det naturliga alternativet för fria skolor som tror på
valmöjlighet och mångfald men som inte tror att vinstutdelning gagnar vår svenska skola
och lärande för våra barn, unga och vuxna. Förbundets grundlinje - att synliggöra och
tydliggöra idéburna skolors positiva och samhällsnyttiga värden – vinner respekt. Att vi
öppet kunnat ta avstånd från friskolereformens avarter samtidigt som vi med hjärta och
övertygelse kunnat försvara friskolereformens grundidéer lockar fler medlemmar till
förbundet.
Som alltid återstår mycket. Vi är en växande organisation som behöver mer resurser för att
kunna leverera önskad medlemsnytta, driva mer opinionsbildning och självständigt skapa
fler mötesplatser för erfarenhetsutbyte. Samarbete med de två arbetsgivarorganisationerna
KFO och Arbetsgivaralliansen samt vår systerorganisation FAMNA (Idéburen vård &
omsorg) har gett oss verktyg.
På årsmötet summerar vi det gångna året; tar del av några intressanta talare och har
workshop kring våra framtidsfrågor. Och så naturligtvis det formella årsmötet, olika
avstämningar och val. Allt i avspända former med tid för informella möten under pauser!
Vi ses den 11e mars för en ny resa!

Håkan Wiclander
Ordförande, Idéburna skolors riksförbund
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Årsmöte & Seminarium
Det idéburna skolbygget

- Om ramarna för skolan och om utbildning vilande på vetenskaplig grund
Välkommen på årsmöte och seminarium den 11
mars 2016. Här nedanför följer schema för dagen.
Här finns också viktig information om hur du
förbereder dig för årsmötet och hur du anmäler dig.
Dagordning, motioner, stadgar och viktiga datum
Som medlem i Idéburna skolors har du möjlighet att
motionera inför årsmötet senast den 19 februari 2016
(motioner skickas till info@ideburenskola.se). Varje medlem
har genom sina företrädare närvaro-, yttrande- och
förslagsrätt vid årsmöte. Stadgarna finns tillgängliga på vår
hemsida: http://www.ideburenskola.se
Ett fullständigt utskick inför årsmötet kommer senare.
Utskicket innehåller då verksamhetsberättelse, ekonomisk
berättelse, revisionsberättelse, styrelsens förslag, motioner
med styrelsens yttranden samt valberedningens förslag.

Program
BLOCK 1: FÖRELÄSNINGAR
09.30-10.00 Registrering & fika
10.00-12.00 Föreläsningar
Föreläsning - Ingrid Carlgren
Tema: Utbildning på vetenskaplig grund – vad är det?
Hur kan den vetenskapliga grunden för idéburna
verksamheter stärkas?
Föreläsning - Meddelas inom kort
Tema: Meddelas inom kort
12.00-13.00 Lunch

När:
Plats:

11 mars 2016
Sensus möte, Norm och Makt på våning 9 i
Copper House Building.
Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm
Tid:
09.30-16.00
Anmälan: Anmäl dig till seminariet senast den 19 februari
via följande länk http://goo.gl/forms/
HmfQE7fSXm. Observera att separat anmälan
gäller för föreläsningarna och årsmötet samt att
max antal platser är 45 personer. Först till kvarn
gäller.
Kostnad: Gratis för våra medlemmar. Förbundet bjuder
också på förmiddagsfika, enklare lunch och
eftermiddagsfika.
Frågor: Om du har frågor angående seminarium eller
årsmöte är du hjärtligt välkommen att kontakta
oss via e-post till
sofia.isaksson@ideburenskola.se.

BLOCK 2: WORKSHOPS
13.00 Håkan Wiclander introducerar organisationens
arbete och strategier inför 2016 samt startar upp
eftermiddagens workshop.
14.00 Fika

BLOCK 3: ÅRSMÖTE
14.30-16.00 Årsmöte

Förslag till dagordning
Nedan följer en föreslagen dagordning (enligt stadgarna §11). Dagordningen
kommer att revideras inför slutgiltigt utskick.
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av två justerare tillika rösträknare
4. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlemsavgift för det kommande året
10. Styrelsens förslag
11. Motioner
12. Val av ordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Val av valberedning
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande
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