	
  

	
  

SANDSBRO SKOLAS
FÖRÄLDRAFÖRENING

Styrelsemöte 15 juni 2015
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:

Jessica Karlsson
Christina Björnfot
Caroline Högfeldt Coucher
Linda Bülow

Ledamöter:
Jana Friberg ,Camilla Frödholm, Mikaela Johansson, Åsa Lindvall
Justerare: Christina Björnfot och Linda Bülow.
Frånvarande Ella Roström
§ 1. Mötet öppnat
Jessica hälsar nya som gamla representanter till föräldraföreningen välkomna. Nya
representanter i styrelsen är Christina Björnfot, Camilla Frödholm, Åsa Lindvall, Mikaela
Johansson och Ella Roström. Vi är nu 9 styrelserepresentanter i Sandsbro skola
föräldraförening.
Jessica Karlsson och Linda Bülow företräder styrelsen.
§ 2. Val av justerare och protokollförare
Linda Bülow valdes till att justera protokollet.
Till protokollförare valdes Caroline Högfeldt Coucher.
§ 3. Föregående protokoll
Protokollet från årsmötet godkändes. Protokollet lades därefter till handlingarna.
§ 4. Ekonomi
Fortsatt god ekonomi. I samband med vårens loppis gjordes inköp av bland annat kaffekannor
som kommer att kunna användas även vid andra arrangemang som föräldraföreningen
arrangerar.

Frågan om möjligheten att skapa ett swishkonto för föräldraföreningen lyftes. Det hade
underlättat vid betalning av årsavgiften.
§ 5. Utvärdering av loppis 10 maj
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

17 betalande bord
8 medlemmar, 2 löste medelmsskap, 3 ska lösa medelmsskap
Totala intäkter: 1284 kronor på medlemsavgift, fika och bord.
Marknadsföring via mailutskick, affischering, hemsidan, kommunens hemsida, FB
Trevlig stämning
Men få som kom att handla.
Förslagsvis har vi en loppis med vintertema, ansvariga Jana och Caroline

§ 6. Sommaravslutning
Som sommaravslutning bjuder Sandsbro föräldraförening traditionsenligt alla barn och lärare
på glass från Trudeluttbilen.Jana skötte bokningen. Barnen fick välja glass i klassrummet. Vi
bör prata om hur vi ska göra med glassbilen då vi inte är överens med skolan.
Följande allergier/sjukdommar bör vi alltid ta hänsyn till:
-

Mjölkprotein, laktosintollerans, nötallergi, gluten, diabetes

§ 7. Uppstartsfika 17 augusti
Vi träffas klockan 8 i matsalen. Kassören har handlat plastmuggar, mjölk, servetter.
Klockan 8-9:

Dukar bordet

Klockan 9.11 Fikaservering
Jessica ansvarar för beställning av fika och kollar av med köket om allergier.
Dricka: Saft
Jessica, Camilla, Mikaela, Christina kokar kaffe till 100 personer, vi anväder de nya
kaffetermosarna.
Servering: Mikaela, Camilla och Jessica vid uppstart sedan ansluter Christina och Caroline.

§ 8. Uppdatering av maillista
Vi har uppdaterat maillistan.
För att komma åt Föräldraföreningens mailadress logga in på g-mail:

Användarnamn: foraldraforeningensandsbro@gmail.com
Lösenord: sandsbro
§ 9. Föräldraföreningen på Facebook
Vid nästa möte lyfter vi frågan vad vi vill kommunicera på facebook. Vi ser att vi når många
med våra inlägg där.
§ 10. Arbetsgrupper
Vi har delat in arbetet i föräldraföreningen i olika grupper med ansvariga personer som driver
arbetet framåt. Sedan hjälps vi alla åt när extra resurser behövs. Nedan presenteras de olika
grupperna.
Föreläsningsförslagsgruppen
Ansvariga: Åsa och Linda
Kom ihåg: Ta alltid in anmälan
Till nästa styrelsemöte ska gruppen tagit fram förslag på idéer och spika föreläsning i augusti.
Julklappar/tomtegruppen
Sista skoldagen, 18 december går föräldraföreningen och tomtar.
Tid: 8-9.30
Ansvariga: Christina och Mikaela
Kommunikationsgruppen
Ansvariga: Caroline och Camilla
Frågor för gruppen:
För att nå ut med information är frågan om vi ska ha ombud i klasserna?
Vilka kommunikationsvägar ska vi ha?
Vad är det vi tänker att vi ska göra?
Hur ska vi presentera oss, när och hur?
Hur gör vi med bilder och rättigheter?

§11. Kalendarium 2015/2016
-

17 augusti bullfest, se ovanstående anteckningar
Mail till föräldrarna om föräldraföreningen
31 augusti kl.18-19.30. Plats: Skolmatsal
7 oktober 18-19.30 Plats: Skolmatsal
19 november 18-19.30 Plats: Skolmatsal
20 januari 18-19.30 Plats: Skolmatsal
17 mars 18-19.30 Plats: Skolmatsal (förbereder årsmötet)
Årsmöte 14 april kl. 18

§12. Övrigt
-

Linda tar tag i internetbanken.
Har vi postfack/hylla på skolan?
Jana kopplar dropbox till vår mail
Finns det extra saker som vi ska fokusera på som tex miljön på skolgården och
rymdtemat. Vi stämmer av aktiviteterna med rektor.

§13. Nästa möte
Datum för nästa möte är 31 augusti klockan 18-19.30.
Förslag på punkter till nästa möte:
-

Hur kan vi förbättra vår organisation? (Klassföräldrar, värdegrund mm)
Tema skolgård
Rapportering från respektive arbetsgrupp

§ 14. Mötet avslutas

................................

................................
Linda Bülow, justerare

Caroline Högfeldt Coucher
Vid protokollet

................................
Christina Björnfot. justerare

	
  
	
  

