Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-16
Styrelsemöte i Föräldraföreningen i Hässelby Villastads Skola den 16 september 2013
18.30 – 20.30 Frandis
Närvarande
Anna Widing, Anna Nerlich, Hanna Hugozon, Björn Winström

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade styrelsemötet i HVS Föräldraförening.

2. Val av justeringsmän och mötessekreterare
Anna W och Björn valdes till justeringsmän. Till mötessekreterare valdes Hanna.

3. Dagordningen
Dagordningen enligt kallelsen fastställdes.

4. Genomgång av mötesprotokoll vid styrelsemöte 2013-06-12
 Rektorn vill ha hjälp av föräldraföreningen till att bjuda in föreningar som verkar i
Hässelby på Öppet Hus dagen.


5, Mötesschema hösten 2013
 Styrelsemöte – protokollfört – 16/9 2013
 Allmänt möte för alla klassrepresentanter – 11/11
 Styrelsemöte – 11/11, efter det allmänna mötet
 Allmänt möte för alla klassrepresentanter 10/2
 Årsmöte – 10/2, efter representantmötet
 Styrelsemöte – protokollfört – 2/4
 Styrelsemöte – planering /arbetsmöte – efter skolavslutningen 16/6

6. Genomgång av anteckningar från mötet med Rektorn 2013-09-06
 Genomgång av mötet med Guido 6/9-13
o Likabehandlingsplan, vill Guido att vi tycker till om – koppla in Karin Lundin,
FC, Viadukten
o Vi önskar kontakt med Elevrådet – Guido återkommer
o Fritidshemmens dag – vi vill bjuda på glass
7. Öppet hus 19 oktober
Till öppet hus – Hanna återkommer med schema



Ta med ett kvittoblock så vi kan ta emot anmälningar och kontanter på plats
Försök få fram fler representanter som kan bemanna föräldraföreningens bord.

8. Agenda till medlemsmötet den 11 november
 Ett referat av samarbetet /möten med Guido, Anna
 Vårt arbete senaste halvåret
o Trafikfrågan - Björn
o Likabehandlingsplan, Karin
o Isen, Hanna
o Kommunikation:
o FB –gruppen – Nu 95 medlemmar
 Hemsidan – uppdateras med statisk information, lägg även upp
inbetalningskortet

9, Samlade beslut från mötet
 Skolan tar fram en ny Likabehandlingsplan, Rektorn vill att vi läser och godkänner
den – koppla in Karin Lundin, FC, Viadukten
 Be Guido att fråga/förmedla syfte och samarbete med föreningar - Hanna
 Vi sponsrar isen i år igen:
o Köpa in brandslangar för föräldraföreningen. Upp till 7500 kr
 Vällingby fritid bjuds in inför Valborg, och medlemsmötet i April - Anna N
10. Ekonomisk rapport
 Kassaavstämning 24 868kr, den 5/9.
 Nya inbetalningskort har delats ut på föräldramötena och förväntas betalas per sista
september

11. Medlemsregister
 För 2012/2013 – fanns i januari 44 medlemmar, men inget medlemsregister, eller
representantregister.
 Våren 2013 upprättades ett medlemsregister och ett register över
föräldraföreningsrepresentanter
 Efter påminnelse om inbetalning så ökade antalet till 88 medlemmar, före sommaren.
 Mål för läsåret 2013/2014:
o 200 st medlemmar
o Uppdaterat register över föräldraföreningsrepresentanter
 Klassrepresentanter, det har kommit in en del, men är fortfarande några föräldramöten
kvar.
 Nästa utdrag ur medlemsregistret tas fram i oktober.
12. Kommunikation
 Vårt syfte är att skapa trygghet
 Hemsidan, beslutat att fortsätta med den
 Uppdatera hemsidan, med detta kalendarie, samt öppet hus informationen

13, Pågående arbete
 Trafikombyggnaden borde påbörjats, Björn utreder anledning till förseningen
 Anna W, kontaktar andra föräldraföreningar och ser om det finns intresse för fler
föreläsningar.
 Isen – Hanna
o Vi kollar med fritidsklubben om de kan ta nyckeln till belysningen
o Kolla med utbildningsförvaltningen om vi kan använda planen, få hjälp med
plogning och ljus.- Hanna
 Planering inför medlemsmötet -Anna
14. Övriga frågor
 Inga övriga frågor togs upp.
15. Datum för nästa ordinarie styrelsemöte
 Styrelsemöte – 11/11, efter det allmänna mötet

Med detta så tackade ordföranden de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Hanna Hugozon

Justeras:

Anna Widing

Björn Winström

