
Kris i skolföreningen

När jag skriver detta är det 25 september, det är dagen efter ett

fatalt misslyckat årsmöte i Svenska Skolföreningen, vi hade inga

medlemmar närvarande och vi hade inte funnit någon som tar

över rollen som kassör.

På grund av att inga medlemmar närvarade räknas inte årsmötet

som giltigt. Vi måste kalla till ett nytt årsmöte. Pinsamt.  Tills dess

måste vi även finna en ny kassör, och vi som redan jobbar grattis

för att säkra kvalitativ svenskundervisning, för att förmedla svensk

kultur och det svenska språket hos era barn, ställer oss frågande

till

avsaknad av engagerade föräldrar, ett par timmar i veckan kan

väl inte vara så svårt att få till?!

Vi har ungefär 200 elever som deltar i undervisningen och vi har

10 kvalitativa lärare som engagerar sig varje

vecka! Föreningen har en stark och välskött ekonomi, vi har

planer på expansion och nya aktivteter, styrelsearbete är

dynamiskt, underhållande och berikande ändå så är det så svårt

att engagera ytterligare ett par föräldrar för att säkra

verksamheten!

Föreningen behöver en kvalificerad kassör, kassören har

ansvaret för att säkra föreningens ekonomi. Denna person

bör ha kunskap och erfarenhet inom controlling och redovisning,

men behöver inte sköta bokföring och utbetalning av löner.

Kontakta mig när du tycker att vi skall driva vidare samt utveckla

föreningen!

Dessutom söker vi engagerade mäniskor för elev- och

medlemsadministration, men alla som vi vara med är

välkommna att höra av sig.

Jag förväntar mig att ni kommer, till det nu extra insatta årsmötet

som äger rum den 5 november, klockan

19:00, i Svenska kyrkans centralt placerade lokaler i Zürich,

Kurvenstrasse.

Vänliga hälsningar

Anders Nordin

Ordförande

Ideell
verksamhet

Glöm inte att vi är är en

ideell förening med syfte

att hjälpa svenska barn

utomlands att vidmakthålla

och vidareutveckla sitt

hemspråk. Idag är vi 9

frivilliga personer som

sitter med i styrelsen och

10 anställda lärare. 

För att vi ska kunna

möta de krav som

ställs på föreningen

samt för att kunna

bedriva verksamheten

på ett professionellt

sätt, behöver vi

intresserade och

engagerade

medlemmar. 

Vi söker just nu:

Administrationsansvarig

Kassör

Läs mer >>

Kalendarium

November

5 extrainsatt årsmöte

23 Julbasar Svenska

kyrkan

December

14 Lucia
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