Mötesprotokoll
Angående:

Årsmöte för Föräldraföreningen "Vi På Furutå"

Mötesdatum:
2011-09-19

Sida1 (3)

Utarbetat av:
Eddie Freij

Närvarande
Styrelse: Maria Kennstam, Conny Wassbjer, Sven Kastens
Personalrepresentanter: Kristin Sjögren, Britt Sandstedt, Stefan Gustavsson
VPF-ombud: Stefan Karlsson, Fredrik Fridén, Simon Winter, Åsa Göransson, Caroline
Johansson, Åsa Kåberg, Eddie Freij

§1 Mötet öppnas.
Maria hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2 Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.
§3 Val av mötesfunktionärer
Maria Kennstam valdes till ordförande. Eddie Freij till sekreterare, Simon Winter
och Åsa Kåberg till justerare.
§4 Godkännande av mötets utlysning
Godkännes
§5 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Se bilagor
§6 Revisionsberättelsen
Se bilaga

§7 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet
§8 Förslag från styrelsen
Conny och Maria redogjorde för vad styrelsen kommit fram till gällande styrelsens
vara eller inte vara. Med en helt ny styrelse från förra läsåret har mycket tid gått
åt att sätta sig in i rutiner. Det har inte heller funnits en given ordförande, vilket
gjort det svårt att få driv i styrelsearbetet. Flera medlemmar har ställt sina platser
till förfogande, vilket riskerade styrelsen fortsatta verksamhet och kom fram till
tre alternativ.
1.
Lägga ner styrelsen helt
2.
Låta samverksansmötet fungera som enskilt forum
3.
Behålla styrelsen, men lägga en rimlig ambitionsnivå med en ny
ordförande
Styrelsens förslag till årsmötet blev alternativ 3, som också årsmötet bifallde.
§9 Fastställande av medlemsavgifter
Årsmötet fastställde medlemsavgiften till 100 kr.
§10 Inkomna ärenden
Inga ärenden har inkommit
§11 Fastställande av ledamöter i styrelsen
Fastställdes till 5 ledamöter förutom ordförande.
§12 Valberedningens förslag till styrelse
Valberedningens förslag enligt följande:
Sittande, Conny Wassbjer
Sittande, Magnus Rutgersson
Sittande, Maria Kennstam
Ny ledamot, Åsa Göransson
Ny ledamot, Caroline Johansson
Ny ledamot, Eddie Freij
Sittande, revisor, Fredrik Fridén
§13 Val av ordförande och v. ordförande
Till ordförande valdes Eddie Freij. Till v. ordförande valdes Maria Kennstam.
§14 Val av kassör
Till kassör valdes Conny Wassbjer
§15 Val av ledamöter
Till ledamöter valdes Magnus Rutgersson (sittande), Caroline Johansson (ny), Åsa
Göransson (ny)
§16 Val av revisor och suppleant
Till revisor valdes Fredrik Fridén. Ingen suppleant valdes.
§17 Val av valberedning
Till valberedningen valdes Sven Kastens och Simon Winter.
§18 Övriga frågor

Ambitionsnivån hos styrelsen
Vi diskuterade att styrelsen främst skall fungera som en uppsamlare och
kvalificerare av frågor inför samverkansmöten. Styrelsen kan även delegera
uppgifter för aktiviteter.
Informationsspridning om ”Vi på Furutå”
Vi konstaterade att det finns mer att göra för att synliggöra föreningen. Lärarna
och VPF-ombuden kan ta tillfället vid föräldramöten och informera. Styrelsen
skulle kunna ta fram en ”lathund” med bra saker som hanterats i styrelsen och på
samverkansmöten.
Hemsidan går att prenumerera på.
Medlemsavgiften
Det är viktigt att poängtera att alla pengar som kommer in via medlemsavgifterna
går oavkortat till verksamheten.
Rektorns punkter:
Stefan behöver ha in information om VPF till nya adressboken senast fredag.
Stefan berättade om att likabehandlingsplanen skrivs om och är intresserad av ta
emot synpunkter. Den skall vara klar i slutet av oktober. Dokumentet finns på
skolans hemsida.
Skolinspektionen kommer att besöka Furutå och kommer vilja träffa några
föräldrar. Förslagsvis någon representant ifrån föreningen.
Mattekväll
En uppskattad aktivitet som vi planerar in i höst. Förslagsvis 2:a delen av oktober.
5-6 lärare har ställt sig till förfogande och Jörgen Forss är tillfrågad som
föredragshållare.
Styrelsen kontaktar Jörgen och tar fram tre förslag.
Syrelsen löser fika under kvällen till en liten kostnad/bidrag.
Lärarna skall visas uppskattning för sina insatser.
Datum för samverkansmöten
Styrelsen fastställer tid för alla samverkansmöten under läsåret och återkommer
med datum
Vid Pellapennan
Eddie Freij
Sekreterare för mötet.

Justerat

Simon Winter

Åsa Kåberg

