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Protokoll fört vid Länsombudsträffen den 10 november 2003.
Plats: Stockholm Globe Hotel
Närvarande: Ingegerd Setterby, Kalmar, Lena Falbo, Kiruna, Katarina Styrman, Umeå, Catarina Dahlén,
Eskilstuna, Ulla Hedman, Stockholm, Eva-Marie Thomas, Hässelby-Vällingby, Sara RonningstamMillberg, Tumba, Catarina Göransson-Malmgren, Klippan, Irene Alfredsson, Leksand, Cecilia Granlund,
Köping, Eva Lithén, Köping, Kerstin Skönvall Persson, Hammarö, Gunnel Tenhovaara, Skoghall, Hillevi
Andersson, Linköping, Annelie Andersson, Vara, Mia Åberg, Göteborg, Lena Rydman, Tranås, Jorun
Nilsen, Karlskrona, Anna Stenhag och Christel Johnsson.
1. Mötet öppnas.
Mötets ordförande, Monica Hansson-Johnsson, förklarar mötet öppnat.
2. Val av sekreterare.
Till sekreterare valdes Ingegerd Setterby.
3. Presentation.
Samtliga presenterar sig .
4. Information från styrelsen
Styrelsen informerade om sitt beslut att skicka ut protokollen från styrelsens sammanträden till
länsombuden. Detta mottogs mycket positivt.
Styrelsen tog upp svårigheten med att få klarhet i hur många skolkuratorer det finns i landet.
Förhoppningen är att läns/regionombuden ska kunna lista upp samtliga i sin region/län och meddela till
styrelsens kansliansvarige.
Ytterligare uppgifter för länsombuden är att bevaka när nya skolkuratorer anställs och informera dem om
föreningen samt bevaka att de skolkuratorer som finns i regionen också är informerade och
förhoppningsvis vill gå med i föreningen.
Läns/regionombuden skall också ordna träffar där erfarenhetsutbyte/föreläsning kan ske och någon
föreslog även studiecirklar inom det yrkesspecifika arbetsområdet. På detta sätt kan länsombuden också
ha dialog med medlemmarna.
En viktig uppgift för länsombuden är att vara styrelsens kontaktlänk ut till medlemmarna och kunna
avlasta styrelsen i lämpliga uppgifter.

5. Lägesrapport.
http://www.skolkurator.nu/old/lansombudstraff_2003.htm
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Flera länsombudsberättelser har inkommit.
Länsombuden finns till stor del uppdaterade i en sändlista hos länsombudsansvarig. Det arbetet fortsätter.
För att få lägga in ombuden på hemsidan krävs tillstånd av respektive ombud.
Nätverk för ombuden skall kunna upprättas genom länken till hemsidan.
Utskick av tidningen diskuterades. Det framkom att det råder förvirring över om man är medlem eller inte.
Tydlig information bör gå ut på hemsidan när betalningen skall ske och mellan vilka tidpunkter den gäller.
Har man betalt i rätt tid löper också prenumerationen på tidningen.
Ekonomiskt stöd på 1000 kr kan föreningen ge till föreläsare på regionträffar mot att det skrivs en liten
blänkare i vår tidning om träffen.
8. Övriga frågor
Hemsidan diskuterades. Det gamla skall tas bort och aktuella saker skall föras in. Önskemål är att med en
kod ska medlemmar kunna ta sig in på sidan och få intern information. Önskemål om vad som skulle
finnas där var:
protokollen
remissyttrande
månadsbrev
dagbok
länsombudssida med tips om föreläsare
verksamhetsberättelsen
möjlighet att hämta blanketter
Förslag uppkom att vi skulle utarbeta ett förslag på Mastersutbildning för skolkuratorer. Christel tar på sig
att samla förslag till vad en sådan utbildning bör innehålla.
Vi har fått en förfrågan om att sätt vår logga på annonsering av utbildningar inom vårt område. Vad är
fördelar, vad är nackdelar? Ska vi svara ja eller nej? Frågan fick inget definitivt svar.
Vid anteckningarna
Ingegerd Setterby
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