Protokoll från möte med Sandsbro skolas föräldraförening
Tid:
Närvarande:
§1

19 mars 2009 Plats:
Lärarrummet
Camilla Fors, Pernilla Eckervad, Pernilla Möcander, Fredrik Johansson, Åsa Olsson,
Helena S-Almqvist, Maria Lundin, Jessica Roström, Susanne Andersson.
Mötets öppnande
Mötet öppnades av Camilla.

§2

Val av mötesordförande och sekreterare
Camilla valdes till mötesordförande och Pernilla E valdes till sekreterare.

§3

Val av justeringsman
Maria Lundin och Åsa Olsson valdes till justeringsmän.

§4

Godkännande av föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§6

Ekonomi
Pernilla M rapporterade att vi har 3153,50 på vårt konto. De pengarna ska vi spara för att
betala fikat på första skoldagen.

§7

Vi diskuterade om vi ska föreslå för årsmötet att medlemsavgiften ska höjas från 100 kr till
150 kr. Vi beslöt att:
- föreslå för årsmötet att avgiften ska höjas till 150 kr inför nästa läsår.
Verksamhetsberättelse
Camilla sammanställer verksamhetsberättelsen och mailar ut till alla för korr.

§8

Rekrytering av nya styrelseledamöter

§9

Camilla hänger upp lappar på skolan om att vi söker nya personer som vill vara med i
styrelsen.
Info möte 16 april.
16 april kl 19.00 i matsalen har vi vårt informationsmöte tillsammans med skolan. Inför det
beslöt vi följande:
- Planering är att vi börjar med årsmötet, sedan lite info om oss och från rastfaddrarna,
därefter fika och avslutningsvis information från Ann-Britt
- Camilla tar fram inbjudan, med föranmälan och utrymme för att ställa frågor till Ann-Britt
- 6:orna erbjuds att sälja fika
- Rastfaddrarna erbjuds att komma och informera om sig själva
- Vi tar fram en frågelapp att använda under fikat för att få reda på vad våra medlemmar vill
att vi ska arbeta med.
- Vi träffas 20 minuter innan mötet och gör ev sista förberedelser.
Frågor som vi själv vi ha svar på från skolan är:
- Hur är läget/stämningen på skolan just nu?
- Hur ser tidplanen för baracken ut?
- Hur kommer klasserna att fördelas mellan de olika lokalerna?

§ 10

Övrigt

- Camilla kontrollerar möjligheten att förbereda för en basketkorg i samband med att man
bereder plats för den nya baracken
Sekreterare
Justeras

Pernilla Eckervad

Maria Lundin

Åsa Olsson

