Vasaskolans föräldraförening
E-styrelsemöte 6-8 december 2016
Plats: E-styrelsemöte via internet
Deltagare:

Daniel Tingdahl
Louise Tottie
Ola Lundgren
Sophia Löjdqvist
Maria Skarp
Staffan Schantz

1. Sammanträdets öppnande
Daniel Tingdahl förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Val av sekreterare
Louise Tottie valdes till sekreterare.
4. Val av justerare
Sophia Löjdvist valdes till justerare.
5. Utvärdering av glöggminglet
Annonseringen av glöggminglet föreföll ha fungerat bra.
Insamling av skänkta saker till försäljningen vid två tillfällen fungerade också bra.
Prissättningen var något lägre än förra året men intäkterna (10.919 kr) var ungefär
som förra året, vilket tyder på att priserna ”låg rätt”. Priset för de mycket fina julkorten
av Catarina Olsson kändes dock i underkant.
Fiskdammen var uppskattad, men vinsterna tog slut lite för tidigt så där bör vi till
nästa glöggmingel skaffa fler vinster. Antalet småvinster till chokladhjulet skulle också
behöva ökas.
Vi kan även ta in lite mer bakverk nästa år.
Rent allmänt var intrycket att årets glöggmingel fungerat mycket bra.
Detaljerad information om inköp m.m. finns i bifogad bilaga.
Till nästa glöggmingel har det kommit förslag om att ha bakgrundsmusik. Det har
även kommit in en förfrågan från en elev på LM Engströms gymnasium om de kan ha
ett bord med försäljning av mössor där intäkterna ska gå till välgörande ändamål.
6. Upprop/rekrytering av nya styrelsemedlemmar
Vi behöver rekrytera nya styrelsemedlemmar till styrelsen år 2017.
7. Frivillig avgift: saldo. Föräldraföreningens ekonomi, statusläge.
Ola informerade om att saldot på föreningens konto är 27.467 kr. Ytterligare ca
10.000 kr väntas komma in från försäljningen på glöggminglet.
8. Present/gåva till rektor/skolledning
Gåva till rektor diskuterades. Louise åtog sig att ombesörja införskaffandet.

9. Önskemål om inköp m.m. från olika hus
Ett önskemål om införskaffande av TV-spel till uppehållsrummet i högstadiet
diskuterades. Eftersom ingen i styrelsen kände till att vi hade något spel liggande
beslöts det att föreningen ska bidra med 2000 kr till detta.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor var uppe till behandling.
11. Mötet avslutades
Daniel förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Louise Tottie

Justeras

Sophia Löjdqvist
Bilaga:
Noteringar från glöggminglet 2016

Daniel Tingdahl

