Mötesprotokoll
Angående:

Mötesdatum:
2009-10-14

Årsmöte "Vi På Furutå"

Sida1 (3)

Utarbetat av:
Eddie Freij

Närvarande
Styrelse: Niklas Henriksson, Viktoria Fridén, Eva Westerlund, Åsa Göransson, Conny
Wassbjer
Personalrepresentanter: Ingegerd Svensson (rektor Furutå), Kristin Sjögren
(fritidspedagog) Yvonne Weidolf (rep Torpaskolan)
VPF-ombud: Johanna Granberg (Fb, 2b), Anna-Karin Kullenbert (1a, 2a), Malin
Andersson (1a, 3), Niclas Henriksson (1b, 5a), Angelika Thelin (2a), Eva Westerlund
(2B,4B), Camilla Svensson (2b, 5b), Conny Wassbjer (3), Viktoria Friden (3), Bengt-Olof
Lindvall (4a, 4b), Bengt Lövkvist (4a, 4b), Niclas Thunander (4b), Carina Johansson (5b),
Ann-Britt Boudree (6a)

§1/09 Mötet öppnas
Niclas hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2/09 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes efter att §10 Inkomna ärenden strykets.
Punkten faller under övriga frågor.
§3/09 Val av mötesfunktionär
A. Ordförande - Niclas Henriksson
B. Sekreterare – Conny Wassbjer
C. Två justerare – Ingegerd Svensson och Camilla Svensson
§4/09 Godkännande av årsmötets utlysning
Utlysningen godkändes.

§5/09 Verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning 2008
Nicklas berättade att vi haft 4 protokollförda och välbesökta samrådsmöten under
året. Vid ett tillfälle var det två politiker från skol och barnomsorgsnämnden
närvarande.
Föreningen har under året tagit initiativ tillsammans med skolledningen och
personalrepresentanter till profilering av skolan med inriktning på ”kunskap”,
framförallt med bakgrund av att konkurrensen mellan skolorna ökar.
Vi har varit aktiva och intresserade i frågor kring upphandling av lokalvård och
måltidsservice. Vi har framfört tankar och frågor kring ett avtal till politiker.
Vi har haft insändare i Smålandsposten, där vi framhävt Torparskolan som ett
valbart alternativ i skolvalet.
Vi har fört diskussioner kring föreningens verksamhet och syfte och valt att avstå
från bytardagar och liknande aktiviteter.
Styrelsen har vidare inriktat arbetet i föreningen mot mer kvalitativa samrådsmöten istället för kvantitativa kring aktiviteter.
Föreningen har ökat sitt medlemsantal från 29 till 73 familjer under året.
Ekonomin i föreningen är god vilket kommer att gynna eleverna under kommande
läsår.

§6/09 Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen godkändes av revisorn.
§7/09 Ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning
Mötesdeltagarna gav förvaltningen ansvarsfrihet för 2008.
§8/09 Fastställande av medlemsavgifter för kommande läsår.
Det togs beslut på att avgiften ska vara oförändrad, 100 kr/familj.
§9/09 Förslag från styrelsen
A. Framtiden för föräldrarföreningen ”Vi på Furutå”
En matematikkväll är tänkt att genomföras för att föräldrarna ska få en bättre
kunskap i räknemetoder som används i skolan. Kvällen ska passa alla nivåer från
förskoleklass till sjätteklass.
En föreläsning om Internet kan vara aktuell under våren för att öka kunskaperna i
att använda Internet.
§10/09 Inkomna ärenden
Stryktes
§11/09 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
Enligt stadgar ska det finns 5 personer i styrelsen.
3 av dem ska vara ledamöter.
Styrelsen välkomnar fler om intresse finns.
§12/09 Valberedningens förslag till styrelse
Ordförande:
Niclas Henriksson, omval
v. Ordförande:
Eddie Freij, omval
Kassör:
Conny Wassbjer, nyval
Ledamöter:
Viktoria Friden, omval
Måns Hammarbäck, omval
Vakant
Vakant
§13/09 Val av ordförande och v.ordförande
Ordförande – Niclas Henriksson – omval
v.Ordförande – Eddie Freij - omval

§14/09 Val av kassör
Kassör – Conny Wassbjer – nyval
§15/09 Val av ledamöter
Ledamot – Viktoria Friden – omval
Ledamot – Måns Hammarbäck – omval
Ledamot – Bengt Lövkvist – nyval
Ledamot – Anna-Karin Kullenbert – nyval
§16/09 Val av revisor och revisorssuppleant
Revisor – Anna Marberg – omval
Revisorssuppleant – Malin Andersson – nyval
§17/09 Val av valberedning
Valberedning – Johanna Granberg – omval
Valberedning – Eva Westerlund – nyval
§18/09 Övriga frågor/ärenden
Det framkom önskemål om att styrelsens personliga e-postadresser ska finnas
med i VPF-foldern.
Önskemål om att Vöfab ska flytta basketkorgar på Torparskolan. Idag finns det ett
staket uppsatt mellan korgarna. Ingegerd Svensson, Rektor, tar upp frågan med
Vöfab.
Vi På Furutå har god ekonomi och ett förslag till hur vi kan förbättra miljön på
skolan var att köpa in lekredskap tex. bollar. Frågan kommer att tas upp på
nästkommande samrådsmöte.
Ingegerd Svensson tackar Åsa Göransson och Eva Westerlund för sina 8 resp. 2 år
i styrelsen.
Niclas Henriksson tackar nämnda på styrelsens vägnar.
Bengt Lindvall och Bengt Lövkvist vann var sin biobiljett, grattis.
§19/09 Avslutning
Ordförande tackar samtliga deltagare för visat intresse.

Sekreterare för mötet:

Conny Wassbjer

Justerat

Ingegerd Svensson

Camilla Svensson

