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Föredragningslista 
PUNKT  FÖRSLAG TILL BESLUT SIDA 

1 Mötet öppnas   
2 Mötet behöriga utlysande Att anse mötet behörigt utlyst.  
3 Godkännande av föredragningslistan   
4 Val av mötesfunktionärer   
 A   Val av mötesordförande   
 B   Val av mötessekreterare   
 C   Val av protokolljusterare   

5 Vermsamhetsberättelsen Att lägga berättelsen till handlingarna.  
6 Årsbokslut för räkenskapsåret Att lägga redovisningen till handlingarna.  
7 Revisionsberättelsen Att lägga berättelsen till handlingarna.  
8 Beviljande av ansvarsfrihet för 

styrelsen 
  

9 Faställande av årsavgift Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift  
10 Propositioner och motioner Se proposition 1-3  
11 Val av ordförande Se valberedningens förslag.  
12 Val av sekreterare Se valberedningens förslag.  
13 Val av skattmästare Se valberedningens förslag.  
14 Val av ledamot Se valberedningens förslag.  
15 Val av suppleanter Se valberedningens förslag.  
16 Val av revisor och ersättare Se valberedningens förslag.  
17 Utseende av firmatecknare Se valberedningens förslag.  
18 Val av valberedning   
19 Övriga frågor   
20 Mötet avslutas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelsen 
FLS 2018-10-01-2010-09-30 

Styrelsens sammansättning: 

Ordförande 
Oscar Bengtsson, Lund 
 
Sekreterare 
Johan Ceder, Vänersborg 
 
Skattmästare 
Elias Dietrichson, Handen 
 
Ordniarie ledamöter 
Carina Lundin, Sundsvall 
Eva Svensson Berglund, Sundsvall 
Marie-Louise Klevestedt, Uddevalla 
Fredrik Larsson, Göteborg 
 
Suppleanter 
Kajsa Dahlqvist, Stockholm 
 
Revisor 
Johan Lundin, Sundsvall 
 
Revisorsuppleant 
Vakant 
 
Valberedning 
Bo Schefström, Sundsvall 
Hjalmar Holgersson, Göteborg 
 
Till firmatecknare valdes ordförande Oscar Bengtsosn och skattmästare Elias Dietrichson. 
 
Styrelse- respektive årsmöte 
Under året har följande möten hållits 
2018-11-10 Årsmöte (Stockholm) 
2018-11-10 Konstituerande styrelsemöte (Stockholm) 
2019-01-26/27 Styrelsemöte (Stockholm) 
2019-09-07 Styrelsemöte (Stockholm) 
 
Verksamhet 
 
Styrelsen har fortsatt arbetet med de principbeslut som tagits tidigare: 

(i) Att FLS blir en naturlig mötesplats för lärare i samhällskunskap, 
(ii) Att fördjupa och utveckla samarbetet med för föreningen intressanta aktörer, 
(iii) Att vara en instans som bevakar för medlemmarna viktiga frågor, 
(iv) Att FLS driver och leder arbetet med utvecklingen av ämnet samhällskunskap, och 
(v) Att föreningen i snitt växer med 50 medlemmar per år under den kommande 5-

årsperioden. 



I början av verksamhetsåret antog styrelsen arbetsbeskrivningar som legat till grund för de 
förtroendevaldas arbete i styrelsen.  
 
Den 15/4 2019 anordnade föreningen den årliga Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap. 
Temar för årets konferens var ”Perspektiv på Europa, EU och undervisning”. Konferensen var i 
Europahusets lokaler, Stockholm.  
 
Markus Bonekamp på Europahuset inledningstalade. Katarina Areskoug Mascarenhus berättade 
om EU:s institutioner i Sverige. 
 
Sveriges riksdag och nyhetssajten Europaportalen visade upp sitt framtagna material för lärare. 
 
Nederländernas ambassadör Ines Coppoolse gav ett strategiskt perspektiv på EU. 
Riksdagsledamoten Pury Niemi (S) och Europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M) berättade 
sedna om sitt arbete med EU.  
 
Konferensens avslutades med att Charlotta Granath gav undervisningstips kring EU, vilket följdes 
upp av ett panelsamtal med yrkesverksamma samhällskunskapslärare.  
 
Totalt var 55st anmälda till konferensen, men deltagarantalet uppgick till ca 60st, plus styrelsen, 
externa föreläsare och Europahusets personal. 
 
Styrelsen har börjat arbeta med rikskonferensen 2020. Förslag på tema: Undervisa om 
kontroversiella samhällsfrågor – ett nordiskt perspektiv. Styrelsen hoppas kunna göra en smidig 
överlämning till den valda styrelsen för kommande verksamhetsår 2019-10-01 – 2020-09-30. 
 
I år har inget Jarlénstipendium delats ut, trots två sökrundor.  
 
Ekonomi 
 
Se bokslutet för räkenskapsåret 2018-10-01 - 2019-09-30 nedan. 
 
 

 
 
 

Oscar Bengtsson, Lund 
Ordförande 

 Johan Ceder, Vänersborg 
Sekreterare 

   

Elias Dietrichson, Handen 
Skattmästare 

 Carina Lundin, Sundsvall 
Ordinarie ledamot 

   

Eva Svensson Berglund, Sundsvall 
Ordinarie ledamot 

 Marie-Louise Klevestedt, Uddevalla 
Ordinarie ledamot 

 
 



 
 

Ekonomisk berättelse 
Bokslutet för perioden 2018-10-01 t o m 2019-09-30 visar på ett visst underskott för 

verksamhetsåret. Det beror på något ökade kostnader för årets rikskonferens, och minskade intäkter 

från konferensen p g a att förslagsutställarna inte kunde debiteras i år. Övriga kostnader och intäkter 

från medlemsavgifter och statsbidrag är stabila. Dessa intäkter är i princip samma som föregående 

år.   

Föreningens likviditet är god då kostnaderna för föreningen är förhållandevis små. De stora 

kostnadsposterna är rikskonferensen och resor samt boenden vid styrelsemöten. Under året har en 

ny avsättning gjorts för Jarlénstipendiet.    

  

Handen 2019-10-30  

Elias Dietrichson  

Skattmästare FLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsbokslut för räkenspasåret 2018-10-01 – 2019-09-30 
Ingående balans . 2018-10-01 Föreningen Lärare i Samhällskunskap 

      
Tillgångar      
Checkonto      50 261,85 kr  Eget kapital och skulder  
Bankonto      86 973,14 kr  Eget kapital            137 234,99 kr  

Summa     137 234,99 kr  Skulder                             -   kr  

   Summa             137 234,99 kr  

Avsättningar      
Jarlénstipendiet  0 kr    

      

Vinst och 
förlusträkning      
 

    

Intäkter  
 Kostnader   

Medlemsintäkter  
    23 395,00 kr  Medlemsavgifter                  500,00 kr  

Statsbidrag      32 777,00 kr  Frankeringskostnad  1 933,00 kr   

Intäkter RK      12 000,00 kr  Jarlénstipendiet                         -   kr  

Summa intäkter       68 172,00 kr  Styrelsekostnad               8 895,00 kr  

   Bankkostnad               3 951,00 kr  

 
  Rikskonferensen             46 594,00 kr  

 
  Resekostnader             21 342,00 kr  

 
  Årsmöte               2 145,00 kr  

 
  Reklamtryck               3 136,00 kr  

   Datakostnad               3 578,50 kr  

   Summa kostnader           95 141,50 kr  

      

   Periodens resultat -26 969,50 
Utgående balans   2019-09-30    

      
Tillgångar      
Checkonto      28 292,35 kr  Eget kapital och skulder  
Bankonto      86 973,14 kr  Eget kapital            115 265,49 kr  

   Skulder  0 kr 

Summa     115 265,49 kr  Summa             115 265,49 kr  

      
Avsättningar      
Jarlénstipendiet  5 000 kr    
      

 

 

 

 

 



Revisionsberättelse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposition 1  Nya stadgar inför årsmötet 2019-11-09 

Blåmarkerad text indikerar förslag på nya stadgar. 

Stadgar  

Antagna på årsmöte i Uppsala den 15 november 2003 med tillägg från årsmöten 2009 och 

2013. 

§ 1. Föreningens syfte är att främja samhällskunskapsämnets roll och utveckling inom 

utbildningssystemet. 

§ 2. Medlemskap i föreningen riktar sig i första hand till lärare i samhällskunskap och andra 

samhällsorienterande ämnen samt övriga som har intresse av föreningens syfte. Medlemskap i 

föreningen vinnes genom erläggande av beslutad årsavgift. 

§ 3. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Föreningen leds av en styrelse som 

väljs av årsmötet. 

§ 4. Lokalavdelningar kan inrättas. Dessa följer i tillämpliga delar dessa stadgar. 

Lokalförening som upphör med sin verksamhet skall samtidigt med föreningens avslutande 

bokslut deponera kvarvarande ekonomiska medel hos riksföreningen. Upptar lokalföreningen 

verksamhet inom två år återgår medlen, om inte tillfaller dessa riksföreningen. 

§ 5. Verksamhetsåret omfattar tiden 1 oktober till 30 september. Ordinarie årsmöte hålls 

senast den 15 november. Lokalavdelningarna beslutar själva om sitt eget verksamhetsår. 

§ 6. Kallelse till årsmötet ska utgå genom styrelsens försorg senast två veckor innan tidpunkt 

för årsmötet. 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. 

Underlag för revision, i form av förslag till årsredovisning, kassabok, nödvändiga 

verifikationer och verksamhetens protokoll, skall överlämnas till valda revisorer senast fjorton 

dagar före årsmötet. 

Samma regler gäller för lokalavdelningarnas årsmöten. 

§ 7. Vid årsmötet väljs ordförande, sekreterare och skattmästare. Vid årsmötet väljs 

dessutom fyra ordinarie ledamöter. Dessutom bör en suppleant väljas. Vid årsmötet 

väljs även en revisor. Dessutom bör en revisorssuppleant väljas. Vid årsmötet väljs även 

valberedning. Kan inte revisor, revisorssuppleant eller valberedning väljas vid årsmötet 

så väljs den av vald styrelse under verksamhetsåret.  

§ 8. Ordförande, sekreterare och skattmästare utgör vid behov arbetsutskott. 

§ 9. Vid årsmötet föredras styrelsens årsberättelse samt revisorernas berättelse. Årsmötet 

beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Vid årsmötet fastställs årsavgift för kommande verksamhetsår samt bidrag till 

lokalföreningarna. Årsmötet utser också föreningens firmatecknare. 

§ 10. Vid årsmötet äger varje närvarande medlem en röst. Röstberättigad är den medlem som 

erlagt beslutad årsavgift. 



§ 11. Riksföreningens styrelse företräder föreningen nationellt och ansvarar för föreningens 

kapital. Föreningens styrelse kan utse medlem att representera föreningen i olika 

sammanhang. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. 

Styrelseledamot kan i förekommande fall vara representerad av ersättare. 

§ 12. Ändring av stadgar kan endast göras vid årsmöte och beslutas med enkel majoritet. 

Ändringsförslag skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmöte.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposition 2 - Inför utlottning av relevant fortbildningsmaterial 
 

I FLS Stadgar paragraf 1 står att ”Föreningens syfte är att främja samhällskunskapsämnets roll och 

utveckling inom utbildningssystemet.” För att jobba mot detta har FLS olika sorters verksamhet, ex 

rikskonferensen, remissinstans, sociala medier och hemsidor samt Jarlénstipendiet.  

 

Senaste verksamhetsåret utdelades inget Jarlénstipendium p g a lågt söktryck. Kanske är den sortens 

fortbildningsinsats inte helt i tiden. FLS bör våga testa nya metoder för att sprida 

fortbildningsmaterial, inspirera till ämnesutveckling och ge medlemmar och yrkesverksamma lärare 

chansen att ta del av samhällskunskap på riktigt!  

 

En metod som kan testas är olika former av utlottningar. Utlottningar ställer i regel låga krav på 

sökproceduren och är också enkel att administrera genom t ex slumpmässigt urval eller andra enkla 

kriterier. Dessutom får föreningen möjlighet att i påverka vad som ska lottas ut och när. Förslag på 

utlottning kan vara bokpaket med en aktuell händelse som röd tråd, tillgång till digitala tjänster 

såsom läromedel och strömmande bild- och ljud m.fl. Även mer platsberoende utlottningar kan vara 

aktuella, studiebesök, entreavgifter osv. Styrelsemedlemmar ska inte kunna delta i utlottningen. 

 

Vi föreslår därför att årsmötet ger styrelsen i uppdrag: 
• Att pausa utdelningen av Jarlénstipendiet 
• Att införa utlottningar av fortbildningsmaterial till medlemmar i föreningen som deltar i 

lotteriet 
• Att avgöra när lotteri ska anordnas 
• Att avgöra vad som skall lottas ut 
• Att överföra de innestående tillgångarna avsedda för stipendiet till lotteriet 

 

 
/FLS Styrelse 2018-2019 

Oscar Bengtsson, Johan Ceder, Marie-Louise Klevestedt, Carina Lundin, Eva Svensson, Elias 

Dietrichson, Kajsa Dahlqvist 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Proposition 3 – Instifa FLS Hedersutmärkelse – Sprid goda exempel 
 

I FLS Stadgar paragraf 1 står att ”Föreningens syfte är att främja samhällskunskapsämnets roll och 

utveckling inom utbildningssystemet.” För att jobba mot detta har FLS olika sorters verksamhet, ex 

rikskonferensen, remissinstans, sociala medier och hemsidor samt Jarlénstipendiet.  

 
Senaste verksamhetsåret utdelades inget Jarlénstipendium p g a lågt söktryck. Kanske är den sortens 

fortbildningsinsats inte helt i tiden. FLS bör våga testa nya metoder för att sprida 

fortbildningsmaterial, inspirera till ämnesutveckling och ge medlemmar chansen att ta del av 

samhällskunskap på riktigt! 

Ett sätt att utveckla ämnes roll och inspirera lärare och lärarstudenter till fortsatt utveckling är att 

lyfta fram goda exempel. FLS når ut till många samhällskunskapslärare över hela landet och har 

därför en god möjlighet att kunna få reda på yrkesverksamma lärare som har gjort något extra och 

förtjänar att lyftas fram. Detta kan göras genom att en slags Hedersutmärkelse instiftas. Till 

utmärkelsen samlas nomineringar in och utmärkelsen kan delas ut vid en lämplig tidpunkt som 

styrelsen beslutar om, t ex rikskonferensen eller en annan tid på året för att sprida ut händelserna.  

Exakt hur Hedersutmärkelsen ska formuleras och vilka kriterier som ska ställas bör vara upp till 

styrelsen att avgöra. Nomineringsprocessen och urval ska också ligga på styrelsens bord. Den som 

tilldelas utmärkelsen bör få ett diplom och en symbolisk gåva.  

 

Vi föreslår därför att årsmötet ger styrelsen i uppdrag: 

Att instifta FLS Hedersutmärkelse  

Att dela ut det en gång per verksamhetsår 

 
/FLS Styrelse 2018-2019 

Oscar Bengtsson, Johan Ceder, Marie-Louise Klevestedt, Carina Lundin, Eva Svensson, Elias 

Dietrichson, Kajsa Dahlqvist 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valberedningens förslag på styrelse verksamhetsåret 2019-10-01-

2020-09-30 
Ordförande 
Oscar Bengtsson, Lund 
 
Sekreterare 
Johan Ceder, Vänersborg 
 
Skattmästare 
Elias Dietrichson, Handen 
 
Ordniarie ledamöter 
Carina Lundin, Sundsvall 
Eva Svensson Berglund, Sundsvall 
Marie-Louise Klevestedt, Uddevalla 
Kajsa Dahlqvist, Stockholm 
 
Suppleanter 
Fredrik Larsson, Göteborg 
 
Revisor 
Johan Lundin, Sundsvall 
 
Revisorsuppleant 
Vakant 
 
Firmatecknare 
Ordföranden, Oscar Bengtsson, Lund 
Skattmästaren, Elias Dietrichson, Handen 
 
Valberedning 
Bo Schefström, Sundsvall 
Hjalmar Holgersson, Göteborg 
 

/Valberedningen 

Bo Schefström (ordförande) 

Hjalmar Holgersson  

Sundsvall: 2019-11-01  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


