Stiftelsen Lycée Français Saint‐Louis org‐nr 902004‐1852
Styrelsemöte Nr 15

Protokoll styrelsemöte
Stiftelsen Lycée Français Saint‐Louis (LFSL)
org nr 902004‐1852
Stockholm den 23:e september 2014, kl. 17:30‐19:00

1‐ Mötets öppnande.
Stéphane Blandeau hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2‐ Närvarande
•

Laurent Clavel, kulturattaché vid den Franska ambassaden (efterträder Pierre Labbe)

•

Amandine Lebas, Frankrikes konsul (efterträder Frédérique Cheusel)

•

Sophie Maraux, rektor

•

Stéphane Blandeau, ordförande, vald representant för föräldrarna

•

Håkan Jerlström, vice ordförande, vald representant för föräldrarna

•

Emanuelle Bossone, vald representant för skolans personal

•

Françoise Guionneau, vald representant för skolans personal

•

Christian Boucher, vald representant för skolans personal

•

Caroline Devaux‐Scamaroni, ytterligare person

•

Harald Bauer, ytterligare person

•

Clara Tronet Guillon, ytterligare person

Frånvarande
•

Kiné MBaye, vald representant för föräldrarna

3‐ Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Håkan Jerlström att föra protokoll.
4‐ Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Stephane Blandeau att justera protokollet.
5‐ Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
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6‐ Ansökan om permutation
Styrelsen beslutade att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet. Se nedan för beskrivning av
de ändringar som styrelsen yrkar. Styrelsen beslutade att uppdra åt vice Ordförande Håkan
Jerlström att hantera ansökningen.
Ledamoten Francoise Guionneau reserverar sig mot alla förändringar av stadgarna.
Paragraf 3
Nuvarande lydelse
Stiftelsen, som är allmännyttig, har till ändamål att bedriva undervisning i Stockholm ledande
till de franska examina ”Diplôme Nationale du Brevet” och ”Baccalauréat” (motsvarande
svenskt slutbetyg från grundskola respektive gymnasieskola).
Undervisningen följer – i syfte att bl. a. möjliggöra skolgång för franska barn som vistas i
Sverige – läro‐ och timplanerna för den franska ” enseignement préélémentaire”,
”élémentaire” och ”secondaire” (motsvarande svensk förskola, grundskola och
gymnasieskola), med nödvändig anpassning för att införliva studier av svenskt samhällsliv,
svensk kultur samt det svenska språket.
Yrkad ändring
Stiftelsen, som är allmännyttig, har till ändamål att bedriva undervisning i Stockholm ledande
till de franska examina ”Diplôme Nationale du Brevet” och ”Baccalauréat” (motsvarande
svenskt slutbetyg från grundskola respektive gymnasieskola).
Undervisningen följer – i syfte att bl. a. möjliggöra skolgång för franska barn som vistas i
Sverige – läro‐ och timplanerna för den franska ” enseignement préélémentaire”,
”élémentaire” och ”secondaire” (motsvarande svensk förskola, grundskola och
gymnasieskola), med nödvändig anpassning för att införliva studier av svenskt samhällsliv,
svensk kultur samt det svenska språket, och till svensk lagstiftning.

Sida 2(4)

Stiftelsen Lycée Français Saint‐Louis org‐nr 902004‐1852
Styrelsemöte Nr 15

Paragraf 4
Nuvarande lydelse
Styrelsen består av följande tolv ledamöter:
-

kulturattachén vid den franska ambassaden eller dennes företrädare
Frankrikes konsul eller dennes företrädare
skolans rektor
tre valda representanter för skolans personal (och en suppleant), varav minst en av de
ordinarie representanterna är fransk medborgare och minst en är lärare
tre valda representanter för föräldrarna (och en suppleant), varav minst en av de
ordinarie representanterna är fransk medborgare,
tre ytterligare personer, varav en ska vara fransk medborgare.

Yrkad ändring
Styrelsen består av följande nio ledamöter:
‐

Tre från skolans personal (och en suppleant) valda av skolans personal, varav minst en av de
ordinarie ledamöterna är fransk medborgare och minst en är lärare.

‐

Tre föräldrar (och en suppleant) valda av föräldrar till elever inskrivna i skolan, varav minst en av de
ordinarie ledamöterna är fransk medborgare.

‐

Tre ytterligare personer valda av styrelsen för sin kompetens, varav minst en är fransk medborgare.

Ny paragraf 4a (att ansöka om godkännande för hos Länsstyrelsen i ett andra steg, efter att
Kammarkollegiet behandlat övriga ändringar)
Närvarar som rådgivare och företrädare för AEFE (Agence pour l’Enseignement du Francais à
l’Etranger) i styrelsen och garanterar efterlevnaden av villkoren i avtalet (la convention) mellan
AEFE och Stiftelsen:
‐ Kultur‐ och vetenskapsråd (COCAC) vid franska ambassaden eller dennes företrädare,
‐ Frankrikes konsul eller dennes företrädare,
‐ skolans rektor.

Sida 3(4)

Stiftelsen Lycée Français Saint‐Louis org‐nr 902004‐1852
Styrelsemöte Nr 15

Paragraf 5
Nuvarande lydelse
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Såsom styrelsens
beslut gäller den mening till vilken majoriteten av de röstande har anslutit sig och vid lika
röstetal den mening som biträds av ordföranden. Är styrelsen inte fulltalig, skall beslut anses
föreligga endast om ett antal överstigande en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har
enat sig.

Yrkad ändring
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av dess ledamöter är närvarande inkluderande minst en av
tre ledamöter från personalen och minst en av tre ledamöter från föräldrarna. Såsom styrelsens
beslut gäller den mening till vilken majoriteten av de röstande har anslutit sig och vid lika
röstetal den mening som biträds av ordföranden. Är styrelsen inte fulltalig, skall beslut anses
föreligga endast om ett antal överstigande en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har enat
sig.

7‐ Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Håkan Jerlström

Stephane Blandeau

Vid protokollet

Justerare
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