Protokoll från styrelsemöte i
Föräldraföreningen vid Hässelby Villastads skola
onsdagen den 7 oktober 2009, kl 18.30
.
Närvarande: Karen Kruger, Karolina Mannervik, Åsa Särnstedt,
Anne-Louise Asplund, Eva Pokkinen-Forster, Pär Karlsson och Niclas Olsdal
Dagordning
1. Mötets öppnade
Den för mötet valde ordförande Karen Kruger förklarade mötet öppnat.
Till mötessekreterare valdes Karolina Mannervik
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
3. Föregående mötes protokoll
Inga kommentarer kring det extra årsmötets protokoll.
4. Val av firmatecknare
Ordförande Karen Kruger och kassör Åsa Sernstedt valdes som föräldraföreningens
firmatecknare fram till nästa årsmöte.
5. Ekonomisk rapport
Kassör Åsa Sernstedt rapporterar att vi till septembers slut har fått in ca 35.000 kr i
medlemsavgifter och att det fortsätter komma in pengar. Vi har totalt ca 70.00 kr
på kontot.
Karen Kruger ska skicka ut en påminnelse om medlemsavgift för föräldraföreningen
till klassrepresentanterna, att vidarbefodra ut i klasserna.
6. Genomgång av budget
Vi diskuterar hur föräldraföreningen vill fördela medlemsavgifterna resterande
budgetår, dvs till årsmötet, och under vårterminen:
*Föreläsning om barn och internet 4 november, för alla föräldrar, 5000 kr.
*Föreläsning om värdegrunder, för årskurs 9, bidrag 7.500 kr.
*Bidrag på 300 kr/elev för en skolresa i mellanstadiet. Klasserna måste själva
lämna en önskan till föräldraföreningen.
*En sommargåva till skolpoliserna, 2000 kr
*Bidrag till avslutningsbal, för årskurs 9 i juni, 4000 kr
*Buffert för oförutsedda händelser, 5000-10.000 kr
Vid beslut om de olika utgifterna har inte närvarande ledamöter som har barn i de
inblandade klasserna varit med och röstat.
7.

Övriga frågor
Ann-Louise Asplund, som sitter i matrådet, har pratat skolmatspersonalen. De
upplever att de behöver mera resurser och tid för att ha möjlighet att göra bra mat
med kvalité, tex sallader med bra råvaror.
Richard Sjölin tar frågan till rektor Inger Grundberg, hur ledningen har beräknat
tiden för skolmatspersonalen.
Karen Kruger skickar en inbjudan via klassrepresentanterna angående föreläsningen
om Barn och internet den 4 november.
Hon meddelar även lärarna i Årskurs 9 att vi bidrar med pengar till föreläsningen
om värdegrunder. Föräldraföreningen skickar även med en förfrågan, om hela
högstadiet har möjlighet att få ta del av föreläsningen.

8. Nästa möte
Torsdag 26 november kl.18.30

Vid protokollet

Karolina Mannervik

