Årsmötet den 26 april fick avbrytas på grund av tidsbrist och kommer nu att fortsätta måndag den 10 juni kl. 16.30 med
återstående punkter såsom val av styrelse, valberedning, revisor, beslut om årsavgift och stadgeändringar.
Efter årsmötet bjuder FLF sina medlemmar på dryck och lättare tilltugg. Vi hoppas då också få tillfälle att avtacka Françoise Sule
och Åke Nilsson.
Anmälan görs till Henri Houssemaine henri.houssemaine@adm.franskaskolan.se senast den 8 juni.
Det kommer att finnas möjlighet att delta via Skype, som förra gången. Anmäl dig i förväg till Henri Houssemaine (
henri.houssemaine@adm.franskaskolan.se)
Du kommer sedan att få ett mejl till Skypemötet.

Dagordning fortsättning av årsmötet 10 juni kl 16.30, Franska skolan i Stockholm
1. Mötesformalia
a)
b)
c)
d)
e)

mötets öppnande
val av ordförande till mötet
val av sekreterare och justeringsmän
godkännande av mötets stadgeenliga utlysande
fastställande av dagordning

2. Val av ordförande och styrelseledamöter.
Till ny ordförande föreslås Henri Houssemaine . Till styrelseledamöter föreslås Martin Lange och Camilla
Rosengart för omval. Moni Sohlberg föreslås som ny styrelseledamot.

3. Val av kassör
Martin Lange
Revisionstjänst från Föreningshuset

4. Val av revisor
Förslag: Pia Heyman

5. Val av valberedning
6. Beslut om årsavgift. Förslag 200 kr, oförändrad, se motionen pkt 4.
7. Beslut om ev. ersättningar till styrelsen. Inget förslag.
8. Beslut om stadgeändring. Enligt utsänt förslag.
9. Mötet avslutas

Val av ordforande och styrelseledamoter
Till ny ordförande föreslås Henri Houssemaine
Henri Houssemaine presenterar sig själv så här:
Henri Houssemaine est professeur
de français à Franska Skolan depuis
2005 et a une formation suédoise de
professeur de français mais aussi de
Medieoch
kommunikations
vetenskap.
Grand
intérêt
pour
le
développement de la pédagogie à
l’aide du numérique
A reçu le Label Europeisk
kvalitetsutmärkelse
för
språkundervisning 2011 pour son
travail avec l’atelier d’écriture avec
le Rap ainsi que Franska Skolans
Pedagogiska Priset 2015 et Franska
Skolans Eldsjäl 2016.
Membre de Fransklärarförenings
styrelse depuis 2016 et responsable
de la page d’accueil.

Henri Houssemaine har varit
fransklärare på Franska Skolan
sedan 2005 och har en svensk
lärarutbildning i franska samt
medie- och
kommunikationsvetenskap. Stort
intresse för utvecklingen av
pedagogik med digitala verktyg.
Fick Label Europeisk
kvalitetsutmärkelse för
språkundervisning 2011 för sitt
arbete med atelier d’écriture med
Rap samt Fransk Skolans
Pedagogiska Priset 2015 och
Fransk Skolans Eldsjäl 2016.
Medlem i Fransklärarförenings
styrelse sedan 2016 och ansvarig
för webbsidan.

Till ny styrelseledamot föreslås Moni Sohlberg
Moni Sohlberg
Jag har jobbat som lärare sen 2001 och är utbildad Bildlärare med medieinriktning och har efteråt läst in
franska och fick lärarlegitimation i bägge ämnena 2013. Redan 2008 började undervisa så mått i franska för
årskurs 6 men från ht 2015 jobbar jag 100% med enbart franska inom Solna Stad där jag är delad mellan en
grundskola och ett gymnasium. Det är underbart att få möjlighet att fokusera på enbart franska, det ämne jag
brinner för!
Då jag från början har utbildning mot medier är jag förstås intresserad av it-teknik och under läsåret 11/12
hade jag förmånen att vara forskarassistent åt Tomas Kroksmark och genomförde då forskning kring barns
lärande i relation till datorer och hösten 2013 kom boken, ” Den trådlösa pedagogiken”, ut om våra resultat.
Under några år var jag ordförande i en humanistisk hjälporganisation i Västerås där vi bland annat
marknadsförde organisationens ungdomsutbyte och fungerade som stöd för varandra i arbetet med
ungdomsutbytet. Under min ledning ökade vi intresset för vår verksamhet och lyckades genomföra en
mångdubbling av antalet utbytesstudenter. Jag har även suttit med i vår bostadsrättsförenings styrelse under
åren 2014-2016 och är nu på väg tillbaka in i styrelsen igen.
Som person brukar jag ibland bli beskriven som lösningsfokuserad, strukturerad och metodisk, kan både ge
och ta kritik, rak, prestigelös, nära till skratt, ärlig, omtänksam, kreativ och lätt att samarbeta med.
Själv beskriver jag mig som en person med en positiv grundsyn. Jag är flexibel och ser problem som
intressanta projekt att lösa. Jag är målmedveten och ärlig. Gillar utmaningar och att lära mig nytt, älskar allt
som har med upplevelse att göra vare sig det gäller att lösa problem, möta människor eller bara gå till jobbet
och höra fåglarna kvittra.
Det känns roligt att kunna få möjligheten att få vara med i Fransklärarföreningens styrelse och jag hoppas att
jag kan bidra med några idéer till verksamheten!

