
Protokoll 

Vasaskolans föräldraförening 

Styrelsemöte 

Datum: 

2015-01-14 

Plats: Vasaskolan, Viktor Rydbergsgatan 18, Valvet 

Tid: 18.45 – 21.00 

Närvarande: 

Catharina Åhsberg ordförande 

Reine Allén 

Martin Hall 

Lena Ljungstrand 

Daniel Tingdahl 

Karolina Uhlander 

Maria Skarp 

Maria Moensjö rektor, adjungerad, 1-4 

1. Sammanträdet öppnas 

Styrelsens ordförande öppnade mötet. 

2. Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslöt att godkänna framlagda dagordning för mötet. 

3. Val av justerare 

Styrelsen beslöt att till justeringsman välja Martin Hall att tillsammans med ordföranden justera 

dagens protokoll.  

4. Information från rektor 

Det har varit en god start på den nya terminen. Det enda som skett är lite personalomflyttningar, då 

några slutat och några har börjat. 

5. Alf B Svensson den 22/1 2015 

Alf kommer att hålla en föreläsning för personalen fram till kl. 17. Maria Moensjö ser till att Alf 

kommer till Vasa församlingshem, där föräldrarnas föreläsning börjar 18.30. 

Föräldraföreningen bjuder på enklare fika i pausen. 

Vår kassör Daniel Tingdahl ombesörjer utbetalning av vår sponsring, ca 3000 kr, vilket är 50% av 

kostnaden för föräldrarnas föreläsning. 

6. Utvärdering av glöggmingel den 27/11 2014 

Vi har bara fått positiv kritik, och nästa tillfälle är inplanerat till 26 november 2015. 

Chokladhjulet var mycket populärt, så även bakverken vilka tog slut på kort tid. Loppis-delen med 

begagnade kläder gick inte lika bra, men överblivna kläder är skänkta till välgörenhet. 

Vi tackar även Catarina Olsson, för den frivilliga insatsen, och hennes försäljning av egenhändigt 

gjorda julkort. 

 



Notering till nästa gång: 

Gärna betydligt mer bakverk. 

Lite färre stjärnvinster, och fler vanliga vinster till chokladhjulet. 

Fiskdamm till övre våningen ? 

Utklädningskläder, lucianattlinne mm istället för vanliga kläder. 

Barnsaker i form av spel och böcker. 

Kanske mer mat, typ varmkorv. 

7. Frivillig avgift 

Saldot ligger på ca 33000. 

Glöggminglet gav ca 5500 kr efter alla utgifter är betalda. 

8. Beviljade bidrag från elevråd/personal 

Vi har beviljat lite olika bidrag, ca 2000 kr/hus, under förra året. 

VR28 har fått bidrag till ett fotbollsspel 

VR22 har fått bidrag till bl.a. höstfest 

VR18 har fått bidrag till bollar mm. 

9. Datum för nästa årsmöte 

Årsmötet går av stapeln onsdagen den 18/3, kl. 18.45, Valvet VR18. 

10. Datum för nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte den 25/2, kl. 18.45, Valvet VR18. 

11. Övriga frågor 

Vi diskuterade kring den nya matleverantören. Flertalet barn är inte nöjda. Vi tar upp detta som egen 

punkt på nästa möte. 

12. Sammanträdets avslutande 

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat. 

Vid protokollet: 

Reine Allén 

Justeras: 

 

 

 

Catharina Åhsberg    Martin Hall 


