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Mötesprotokoll från styrelsemöte den 7 april 2014
17.30–20.40, i LFSL:s annex
1. Mötet öppnades
Styrelseordförande Stéphane Blandeau öppnade mötet.
2. Mötessekreterare
Håkan Jerlström utsågs till mötessekreterare. Det beslutades att uppgiften som mötessekreterare bör
cirkulera bland mötesdeltagarna på ett strukturerat sätt. Håkan ska därför förbereda en lista inför nästa
möte.
3. Deltagare
Styrelsemedlemmar:
Frederique Cheusel, Sophie Maraux, Pierre Labbe, Francoise Guionneau, Grégory Dujardin, Christian Boucher,
Caroline Devaux-Scamaroni, Clara Tronêt-Guillon, Harald Bauer, Stephane Blandeau och Håkan Jerlström
Inbjudna:
Abdel Chouchaoui, Elisabeth Raun (revisor från Ernst & Young, till kl. 18.55)
Frånvarande:
Kine Mbaye
4. Godkännande av dagordningen
Godkännande av dagordningen med två punkter tillagda (se punkt 7): Aktuell situation och ett brev som
mottogs strax innan mötet.
5. Godkännande av mötesprotokollet från förra mötet
Mötesprotokollet från styrelsemötet den 13 mars 2014 godkändes.
6. Specialrevision av Ernst & Young, uppföljning
Då revisorn var närvarande beslutades att den här delen av mötet skulle hållas på engelska.
Stiftelsens revisor Elisabeth Raun från Ernst & Young deltog i mötet för att svara på eventuella frågor. E&Y hade
inget nytt att rapportera angående den specifika uppgiften att granska löneutbetalningsprocessen. Ett antal
frågor ställdes till och besvarades av E&Y. Alla hade möjlighet att uttrycka sina åsikter.
Slutsatser:
1) Revisorn bekräftade bakgrundsfakta:
a. Det finns en lag som anger hur en arbetsgivare ska hantera löner. Arbetsgivaren är skyldig att
dra inkomstskatt på lönen. Om skatterna inte hanteras enligt gällande lag riskerar
arbetsgivaren att få böter med 20 % av det totala skattebeloppet. Eftersom stiftelsen har
informerat Skattemyndigheten om felet innan de upptäckte det är risken för böter mindre.
b. Skolförvaltningen har gjort fel i fråga om källskatt för en anställd, som även är medlem av
styrelsen. Som arbetsgivare ska man fortfarande dra källskatt, även om man har ett dokument
som uppger att "F-skatten" ska vara 0. Som anställd kan man aldrig använda en "F-skattsedel"
mot en arbetsgivare.
c. Revisorn undersökte om den berörda personen hade betalat skatt eller inte. Om stiftelsen inte
drar källskatt i kombination med att berörd anställd inte betalar skatt kan detta innebära en
ökad risk för böter. Det fastställdes dessutom att hela frågan är konfidentiell och inte får spridas
utanför styrelserummet. Revisorn påminde att styrelsen måste kunna diskutera konfidentiella
frågor.
(Sophie Maraux uppgav att "Skatteverket inte kunde se att man som anställd inte kan använda en
"F-skattsedel" mot en arbetsgivare. Ekonomiavdelningen ringde Skatteverket och informerade dem
skriftligen att hela lönen hade utbetalats till den anställda. Skatteverket påpekade aldrig misstaget
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och kunde inte föreställa sig ett vite för detta.") Abdel Chouchaoui informerade att han och Sandy
hade besökt Skattemyndigheten för att få mer information. Enligt Abdel nämnde personen de
träffade inte några böter och sa att det är enkelt att göra misstag.
d. Detta specifika fel har pågått i mer än två år, men har inte upptäckts vid tidigare revisioner.
Orsaken till detta är att man bara gör stickprov under en revision. Det är dock fortfarande
skolförvaltningens ansvar att säkerställa att lagar följs. (Styrelseordföranden nämnde att det är
hans ansvar att informera revisorn om han hittar något som kan vara fel, och i det här fallet hade
han informerats av skolförvaltningen att källskatt inte hade dragits för samtliga anställda.)
e. Styrelseordförande och vice styrelseordförande hade noga följt revisorns rekommendationer
om hantering av frågan:
i. Informera styrelsen vid styrelsemötet samma kväll, utan berörd styrelsemedlems
närvaro på grund av en intressekonflikt.
ii. Informationen ska behandlas som, och förbli, konfidentiell.
iii. Informera berörd styrelsemedlem innan mötet om att frågan står med på
dagordningen.
iv. Skicka omedelbart ett brev, skrivet av Ernst & Young och vidimerat av stiftelsen,
med kurir till Skattemyndigheten nästa dag.
f. Av personliga skäl kunde revisorn inte delta vid föregående styrelsemöte och då göra sin
presentation. Detta var orsaken till att styrelseordföranden gjorde presentationen å revisorns
vägnar.
Den berörda styrelsemedlemmen uttryckte en känsla över att vara personligt attackerad. Detta var
inte styrelsens avsikt och de uttryckte därför sin beklagan i detta avseende.
Styrelseordföranden påminde styrelsen om att det var en fråga om att hantera ett fel som gjorts
av skolförvaltningen, och inte en fråga om att undersöka ett eventuellt fel som gjorts av berörd
styrelsemedlem gentemot Skattemyndigheten.
Om det hade funnits mer tid kunde frågan naturligtvis ha hanterats annorlunda. Men med tanke på
situations brådskande natur och tidspressen som revisorn tog upp krävde ärendet omedelbar
handling.

7. Övrigt
Skrivelse till styrelsen
I början av mötet mottog styrelsen ett brev innehållande ett krav om styrelsens tillbakadragande från en
grupp lärare anställda av den franska staten. Styrelsen diskuterade saken, samt reglerna för styrelsens eller
en styrelsemedlems tillbakadragande, och drog slutsatsen att det inte krävdes något särskilt svar på brevet.
Styrelsen behåller sitt uppdrag tills vidare. Nästa val ska planmässigt genomföras i början av hösten.
Skolans aktuella situation
Styrelsen diskuterade den aktuella situationen på skolan och uttryckte sin djupa oro. Några
slutsatser från diskussionen:
1. Det är inte acceptabelt om missvisande information sprids bland föräldrarna. Styrelsen måste
reagera på personalens och föräldrarnas krav att få information om den aktuella situationen.
2. Avseende kravet från en grupp lärare anställda av den franska staten, att styrelsen inte har
förstått sin position och bör dra sig tillbaka till sin rätta position, så betonade Pierre Labbe
(kulturattaché från den franska ambassaden) att LFSL inte är ett franskt etablissemang i vare sig
Frankrike eller Sverige. LFSL är en svensk struktur som ger utbildning på franska enligt de franska
programmen, med anpassningar för det svenska systemet.
Byte av styrelsemedlem
M. Dujardin tillkännagav att han hade beslutat sig för att lämna styrelsen.
Detta innebär att ställföreträdande medlem Emanuelle Bossone nu är permanent medlem.
Enligt beslut från följande styrelsemöte – 7 maj 2014 – bifogas M Dujardins avskedsbrev till denna rapport.
8. Mötet avslutades
Styrelseordföranden avslutade mötet kl. 20.40. Nästa möte: 7 maj kl. 17.30.
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--------------------------------------Stéphane Blandeau, styrelseordförande

-----------------------------------------Sophie Maraux, rektor
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