SANDSBRO SKOLAS
FÖRÄLDRAFÖRENING

Styrelsemötesprotokoll 28 april 2015
Ordförande:
Sekreterare:
Justerare:

Jessica Karlsson
Caroline Högfeldt Coucher
Linda Bülow

Övriga närvarande:

Christina Björnfot
Jana Friberg

§ 1. Mötet öppnat
Jessica hälsar alla välkomna.
§ 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
Föreningens ekonomi är fortsatt god.
§ 5Val av ny sekreterare till styrelsen
Caroline Högfeldt Coucher valdes till ny sekreterare i styrelsen.
§ 6 Bakluckeloppis 10 maj (se bifogad inbjudan)
Arbetsgruppen för Bakluckeloppisen hade möte 12 april och planeringen är under kontroll.
Ansvarsområden aktuell dag:
Parkeringschefer: Jana och Christina Björnfot (iförda gula reflexvästar)
Ekonomichef/inköpsansvarig: Linda
Skyltansvarig: Christina
Kommunikationsansvarig: Caroline

Bullansvariga: Caroline/Jana
Kärleksmums: Linda/Christina (laktosfria/äggfria)
Försäljning av fika (intäkterna går till Föräldraföreningen)
9-10 Vi hjälps åt att duka upp fikabordet
10-11 Christina/Elsa
11-12 Bülow
12-13 Caroline/Saga
13-14 Alla
Vi samlas 8.45 under taket/scenen på skolgården(15 minuter innan insläppet av försäljarna).
Ta gärna med:
- Vattendunkar, petflaskor, kannor eller annat vi kan blanda saft i.
- Extra arbetskraft aktuell dag i form av partner, mor-farföräldrar, grannar eller andra glada
människor som gärna hjälper till. Fika utlovas!
Marknadsföring
-‐ Affischering på skolor, dagis, affärer, arbetsplatser, klubbstugor, simhall mm.
-‐ Via Facebook.
-‐ Utskick via veckobrev i två omgångar
-‐ Skärmen utanför biblioteket på Sandsbro skola
-‐ På Växjö kommuns hemsida under evenemang
Övrigt
-‐ Caroline har frågat SAIK om det är något umgdomslag som vill vara med och sälja
korv/hamburgare. De skulle återkomma.
-‐ Jana/Linda har kontakt med Peter Lantz om tillgång till skolans toaletter under dagen
§ 7 Sommaravslutning
Som sommaravslutning bjuder Sandsbro föräldraförening traditionsenligt alla barn och lärare
på glass från Trudeluttbilen.Jana sköter bokningen. Barnen får välja glass i klassrummet.
Vi behöver tänka på följande allergier/sjukdommar:
- Mjölkprotein
- Laktosintollerans
- Nötallergi
- Gluten
- Diabetes
§ 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 vill vi kommunicera på facebook. Vi ser att vi når många
med våra inlägg där.
§ 10 Nya representanter till styrelsen
Vi behöver fler represetanter till styrelsen. Vi gör flyers och delar ut på loppisen samt
tillfrågar några personligen.
§ 11 Övrigt
- Linda tar tag i internetbanken.
- Har vi postfack/hylla på skolan?
- Jana kopplar dropbox till vår mail
§ 12 Nästa möte
Datum för nästa möte är 15 juni klockan 18 på Björnfots altan.
Förslag på punkter till nästa möte:
- Hur kann vi förbättra vår organisation? (Klassföräldrar, värdegrund mm)
- Kalendarium för nästa terminen
- Planering av välkomstfika vid terminstart
- Nya represententer till styrelesen
- Tema skolgård
§ 13 Mötet avslutas
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Caroline Högfeldt Coucher
Vid protokollet

Linda Bülow
Justerare

