
Vasaskolans föräldraförening 
Styrelsemöte den 9 november 2016 

 
Plats: Vasaskolan, Viktor Rydbergsgatan 28. 
 
Deltagare: Daniel Tingdahl  
 Louise Tottie 
 Ola Lundgren 

Sophia Löjdqvist 
Maria Skarp 
Staffan Schantz 
Jonas Mollberg 
 

 
1. Sammanträdets öppnande 

Daniel Tingdahl förklarade mötet öppnat. 
 

2. Dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

3. Val av justerare 
Ola Lundgren valdes till justerare. 
 

4. Information från rektor Elin Andersson 
Rektor Elin Andersson informerade att årets skolavslutning kommer att äga rum i 
Johannebergskyrkan. Utvärderingen av skolavslutningen i somras är klar och det är 
bestämt att framöver kommer fikat i samband med detta alltid att äga rum utomhus så 
det blir ”kläder efter väder”. Intervjuer inför intagningen till förskoleklass är på gång. 
Söktrycket till skolan är högt. Ersättare för Gittan Tapper är klar. Elin Andersson har 
varit rektor en dryg månad och sa att det känns mycket bra och att skolan har bra 
struktur och rutiner. 
 

5. Utvärdering av mellanstadiefesten den 20 oktober 
Mellanstadiefesten ägde rum i Vasakyrkans församlingshem, som var en utmärkt 
lokal. Tre flickor från årskurs 9 var DJ och ledde lekarna som röstats fram. Det 
föreslogs att festen nästa år ska avslutas kl. 20 i stället för 20.30 och att man ska 
överväga om den ska vara på en fredag i stället för på en torsdag. 
Sammanfattningsvis var festen mycket lyckad. 
 

6. Glöggmingel 1 december 2016. Inlämningstillfällen, inköp, info till klassföräldrar + 
hemsida m.m.. 
Glöggminglet diskuterades och arbetsuppgifter fördelades. Staffan ordnar med 
affischer, som sätts upp i VR 28 senast den 17 november, samt ordnar så att 
annonsering sker via hemsidan och klassföräldrar. Louise ordnar med fiskdamm och 
gör alla inköp till serveringen. Louise kontaktar även Reine Alléns syster om hon vill 
delta med sina uppskattade kort m.m. Inlämning av saker kommer att ske 7.30-8.15 
den 29 november (Daniel och Ola tar emot) och den 1 december (Staffan och Ola tar 
emot). Daniel skriver ner stationer, allt som ska göras timmen innan Glöggminglet 
öppnar och ber Melanie Baier (designkunnig i föräldrapoolen) ordna med prislappar. 
Daniel åtog sig att kontakta hemkunskapen eller Gunilla Andersson på kansliet om 
hemkunskapen vill bidra med bakverk. Glöggminglet kommer gå av stapeln kl. 17.30-
20. De som är involverade bör vara på plats en ca en timme innan det hela startar. 
 

7. Upprop / rekrytering av nya styrelsemedlemmar 
Daniel informerade om att kontakter tagits och tas för att finna medlemmar till en ny 



styrelse 2017. 
 

8. Frivillig avgift: saldo. Föräldraföreningens ekonomi, statusläge. 
Ola informerade om att saldot var ca. 28.700 kr. 
 

9. Önskemål om inköp m.m. från olika hus. 
Inget önskemål hade kommit in. Daniel framförde att önskemål om bidrag till julpyssel 
troligtvis kommer och att medel till detta finns i budgeten. 
 

10. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte kommer ske per e-mail den 6-8 december. Därefter sker ett 
reguljärt möte den 18 januari 2017 i VR 18, rum Valvet. 
 

11. Inventering av förråd m.m. inför Glöggminglet 
Förrådet på vinden inspekterades.  
 

12. Övriga frågor 
Utseendet på föräldraföreningens hemsida diskuterades. Det var ett allmänt 
önskemål att den ska uppdateras och moderniseras. Staffan ska kontakta Melanie 
Baier (designkunnig i föräldrapoolen)  och Alice Brax (IT-kunnig i föräldrapoolen) om 
detta. 
 
 

13. Mötet avslutades 
Daniel förklarade mötet avslutat. 

 
 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Louise Tottie   Daniel Tingdahl 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Ola Lundgren 


