Vasaskolans föräldraförening
Styrelsemöte den 18 januari 2017
Plats: Vasaskolan, Viktor Rydbergsgatan 28.
Deltagare:

Daniel Tingdahl
Louise Tottie
Ola Lundgren
Staffan Schantz
Jonas Mollberg
Alice Brax

1. Sammanträdets öppnande
Daniel Tingdahl förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Val av justerare
Staffan Schantz valdes till justerare.
4. Information från rektor Elin Andersson
Rektor Elin Andersson informerade att skolan tagit in en lärare i tyska från ett
bemanningsföretag. Denna lärare kommer att tjänstgöra till dess att Ellinor Dixon är
åter från sin sjukskrivning. Terminen har börjat lugnt och bra. Ingrid Ploghed har
samtal med elever och föräldrar inför den blivande klassen i årskurs 6.
Johannebergskyrkan håller på att renoveras och man håller därför till i
församlingshemmet. Till påsken och sommaravslutningen räknar man med att vara i
Vasakyrkan.
5. Glöggmingel 1 december 2016. Kort sammanfattning + hemsida m.m
Styrelsen upplevde att glöggminglet varit uppskattat och lyckat. Vi fick in ungefär
samma summa som 2015 trots att vi höll lägre priser.
Föräldraföreningens hemsida diskuterades tillsammans med Alice Brax, som under
diskussionen passade på att justera den. På hemsidan ska det framöver lätt gå att se
när nästa möte kommer att äga rum och det ska framgå att man är välkommen att
delta. Vi ska även ha ett kalendarium där hållpunkter och evenemang framgår, t.ex.
höst- respektive vårstädning, glöggmingel och mellanstadiefest.
Ola Lundgren informerade om att föräldraföreningen har ett postfack i lärarrummet på
VR 28 där man t.ex. kan lämna kvitton. Det beslöts att lägga information om detta på
hemsidan.
Det diskuterades även hur vi bättre kan strukturera föräldrapoolen. Det är önskvärt att
ha en lista med medlemmar i poolen och deras kontaktuppgifter.
Styrelsemedlemmarna ska skicka bild av sig själva till Alice för publicering på
hemsidan.
6. Status: upprop/rekrytering av nya styrelsemedlemmar
På årsmötet i mars kommer föreningens ordförande, Daniel Tingdahl, och vice
ordförande, Maria Skarp, avgå. De behöver därför ersättas och namn diskuterades.

7. Frivillig avgift: saldo. Föräldraföreningens ekonomi, statusläge. Revision.
Ola informerade om att saldot är 37.285 kr. Detta är ett litet överskott jämfört med
tidigare år, men fakturor för vissa utgifter (t.ex. lokalen för mellanstadiefesten) har inte
kommit förrän i år och saldot hade således varit lägre om detta kunnat betalas innan
årsskiftet.
Föreningen är numera tvungen att deklarera, vilket sammanhänger med att
föreningen blev en registrerad ideell förening när vi skaffade swish. Det diskuterades
hur detta skulle göras och om föreningens revisor Åse Olausson kan hjälpa till/har
synpunkter på detta. Daniel kontaktar Åse om detta.
8. Önskemål om inköp m.m. från olika hus
Daniel åtog sig att meddela att föreningen beviljat 2000 kr till TV-spel till
uppehållsrummet i högstadiehuset.
Staffan åtog sig att kontakta lärarna och informera om att de är välkomna att
återkomma med önskemål till de olika husen. Vi kan lägga önskemålen under
rubriken ”Önskelista” på föreningens hemsida.
9. Datum för årsmöte, kallelsedatum m.m.
Det beslöts att årsmötet ska äga rum den 22 mars. Enligt stadgarna måste då
utskicket ske senast 1 mars. Det beslöts att skicka ut kallelsen 22 februari samt att
lägga denna information på föreningens hemsida. Staffan skickar information om
årsmötet till klassföräldrarna alternativt lärarna för de klasser där vi inte har
information om klassföräldrarna.
Louise åtog sig att ordna med dryck och tilltugg till årsmötet.
10. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte bestämdes till 22 februari i Valvet på VR 28, kl.18.45.
11. Övriga frågor
Det diskuterades hur föreningens lagringsrutiner ska se ut, t.ex. one-drive el.dyl. Ola
åtog sig att undersöka detta.
12. Mötets avslutande
Daniel förklarade mötet avslutat.
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