Protokoll från möte med Sandsbro skolas föräldraförening 6/3 2013
Närvarande: Jenni-Ann Karlsson, Eric Råhlin, Jessica Karlsson, Petra Ahvenainen, Helena
Gustafsson
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnades av Jennie-Ann

§2

Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Jennie-Ann

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Helena

§4

Val av justeringsmän
Eric Råhlin och Jessica Karlsson valdes till justeringsmän

§5

Rapport från skolan
Petra berättade att det fortfarande är problem med städningen på skolan. Ibland är
det bättre och ibland är det sämre, men det fungerar inte tillfredsställande. T ex är det
dålig lukt till och från i vissa utrymmen. Peter Lantz har kontakt med Vidingehem och
de jobbar vidare med problemen. Eric kollar om han kan hitta någon kontakt på
Kommunen att ta upp problemen med.
Skolan har fått en tillfällig bibliotekarie efter att Lise-Lott slutat. Rekrytering pågår.

§6

Ledamöter till nästa år
Jennie-Ann har lyckats rekrytera två personer till nästa år. Bra jobbat.
Helena kan tänka sig att sitta kvar som kassör ytterligare ett år. Kan däremot inte lova
att hon kan engagera sig lika mycket i de aktiviteter som föräldraföreningen kommer
att anordna under året.

§7

Ekonomi
Inget nytt om ekonomin. Helena kollar med Pernilla Möcander om hon kan tänka sig
att sitta kvar som revisor ett år till.

§8

Verksamhetsberättelse
Jennie-Ann har påbörjat verksamhetsberättelsen inför årsmötet och redogjorde för
vad hon skrivit i den.

§9

Experimentredskap

Annelie har fått några förslag på utomhus och inomhus experiment från sin kontakt. Vi
har fått dem mailade till oss och vi bestämde att vi var och en går igenom dem och se
om det är något vi vill satsa på.
§10

Målning av hagar, king m m på skolgården
Jenni-Ann har pratat med Lasse och han trodde att han har färg. Han kan måla på
sommarlovet. Vi tycker dock inte att vi ska vänta till dess så vi pratade om att vi målar
själva om det är ok från skolans sida. Vi avvaktar bättre väder och tar då ny kontakt
med Lasse.

§11

Föreläsning med Mats Trondman
Vi i föräldraföreningen kommer kl 18.00 för att ställa i ordning bord och stolar. Jessica
köper in frukt som vi bjuder på. Jennie-Ann meddelar Jessica 1 april hur många som
anmält sig så hon vet hur mycket frukt som ska köpas.

§12

Mötet avslutades

Nästa möte blir i samband med årsmötet den 18/4 kl 18.30 i skolans matsal.
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