Protokoll Vasaskolans föräldraförening
Styrelsemöte den 14 november 2017
Plats: Vasaskolan, Viktor Rydbergsgatan 28.
Deltagare:
Louise Tottie
Maria Skarp
Ola Lundgren
Jonas Mollberg
Elin Andersson (under punkt 1-5)
Från föräldrapoolen: Alice Brax
Frånvarande: Sophia Löjdqvist, Staﬀan Schantz
1. Sammanträdets öppnande: Louise Tottie öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordningen: Dagordningen godkändes.
3. Val av mötessekreterare: Jonas Mollberg valdes till mötessekreterare.
4. Val av justerare: Till justerare av protokoll valdes Ola Lundgren.
5. Information från rektor Elin Andersson:
a. Vasaskolan håller öppet som vanligt under EU-toppmötet.
b. Kodlås till porten är beställt och skall installeras på V.R. 28.
c. Elin gav lite information från en säkerhetskonferens i Malmö där vikten av en handlingsplan
poängterades. Exv. vad det gäller ”inrymning”.
d. Vi kom överens om att Föräldraföreningen (Louise) medverkar vid julavslutningen.
6. Vi diskuterade och gjorde uppdateringar av föräldraföreningens hemsida tillsammans med
Alice. Hon kollar om det går att får denna ”responsive” genom att uppdatera WP-temat.
7. Maria S. informerade från senaste styrelsemötet på Vasaskolan. Inget speciellt men positiv
respons på vårt arbete och existens.
8. Rapportering från höststädning och mellanstadiefest som båda avlöpt väldigt bra.
9. Ekonomisk rapport från Ola som meddelar att saldot per dags dato är 14.077:-.
10. Inga konkreta önskemål om inköp. Alice propagerade för programmerbara robotar till
lågstadiet. Vi undersöker vidare om de vill ha detta.
11. Planering inför glöggminglet 7/12, på VR 28:
a.
b.
c.
d.

Mer hembakat efterlystes.
Tiderna för minglet fastslogs till 17.30-19.30.
Styrelsen medverkar och samlas kl 16.
Skänkta saker tas emot 07.45-08.15, tis 5/12 och tor 7/12. Ola tar tisdagen och Louise
torsdag.
e. Louise kontaktar Melanie om info för mingel och f.f.
f. Louise mailar Jonas om ”prislappar” för försäljningen.
g. Louise köper saker till fiskdammen.
h. Staﬀan mailar klassföräldrar.

i.

Ola hör med Fritids angående bakgrundsmusik och fixar kontantkassorna.

12. Nästa styrelsemöte är 17/1 - 2018, kl 18.45 på VR 18. Om behov finns utlyser Louise ett
”mailmöte” i dec.
13. Under övriga frågor diskuterades julgåvor till personalen och uppsnyggning av lokaler. F.F.
tycker att det sistnämnda inte är föreningen ansvar men lyfter frågan till skolans styrelse.
Nya nomineringar till styrelsen diskuterades.
14. Mötet avslutas.

Vid protokollet

Justeras

Jonas Mollberg

Ola Lundgren

