Vasaskolans föräldraförening
Styrelsemöte den 22 februari 2017
Plats: Vasaskolan, Viktor Rydbergsgatan 28.
Deltagare:

Daniel Tingdahl
Louise Tottie
Ola Lundgren
Staffan Schantz
Jonas Mollberg

1. Sammanträdets öppnande
Daniel Tingdahl förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen
Dagordningen godkändes. (Senare bestämdes att punkterna 8 och 9 skulle
behandlas i omvänd ordning jämfört med utskickad dagordning.)
3. Val av justerare
Staffan Schantz valdes till justerare.
4. Information från rektor Elin Andersson
Rektor Elin Andersson informerade att det varit en vattenläcka i VR 28, men att det
inte resulterat i mögel eller något annat allvarligt. Reparation är på gång. Högstadiet
har idrottsdag den 1 mars. Eleverna kan då välja mellan skidåkning eller att klättra på
klättervägg. Årets påskgudstjänst kommer att äga rum i Vasakyrkan. Alexandra
Saupe har rekryterats som tyskalärare och Marianne Högdahl som
hemkunskapslärare.
5. Datum för kommande styrelsemöten för Stiftelsen för kristna skolor
Stiftelsen för kristna skolor har möte den 7 mars. Daniel kontaktar Maria Skarp för att
fråga om hon kan delta från föräldraföreningens sida.
6. Synpunkter på ”Överlämning VFF-året”-dokumentet och ”uppropsbrevet”
Dokumenten diskuterades och smärre justeringar gjordes.
7. Rekrytering av nya styrelsemedlemmar, uppdatering av läget
Jonas Mollberg anmälde intresse för att vara med i föräldraföreningens styrelse.
Eftersom Daniel avgår som ordförande behöver vi finna en ny person till denna post.
Louise Tottie anmälde att hon kan vara ordförande under ett års tid om så önskas.
8. Frivillig avgift: saldo
Ola Lundgren meddelade att saldot var 37.428,80 kr.
9. Önskemål om bidrag från de olika husen (VR28, VR18, VR 22)
Det beslöts att bidra med:
1000 kr till en klassfest för årskurs 1.
2.700 kr till Fritids (div. bollar, redskap o dyl.) Staffan åtog sig att meddela Fritids
detta.
Max 3000 kr till önskemålen VR18 (fotbollar, glass m.m.) Vid behov kan
föräldraföreningen bidra med mera.
VR28: Ola kontaktar VR28 för att diskutera införskaffande av ett utepingisbord.

Ola informerade om att han köpt fruktplockare till VR28 (300 kr).
Med tanke på det goda ekonomiska läget beslöts att kontakta rektor för att diskutera
behovet av inköp av någon större sak med syfte att sätta guldkant på elevernas
tillvaro. Föreningen skulle kunna bidra med 10.000-15.000 kr till något sådant.
10. Genomgång av kallelsen till årsmötet 22 mars samt Verksamhetsberättelsen. Vem
sätter upp anslag var, utskick.
Verksamhetsberättelsen diskuterades. Staffan skickar kallelsen till klassföräldrar och
lärare för de klasser där vi inte har fått namn på klassföräldrar, för vidare befodran till
föräldrarna i klasserna. Ola sätter upp kallelsen i VR28 och Daniel i VR18 och VR22.
I samband med Verksamhetsberättelsen diskuterades om hur föräldraföreningen kan
ha kontakt med elevrådet framöver. Det beslöts att erbjuda elevrådet att delta i
föräldraföreningens möten.
11. Planering av årsmöte, inköp av tilltugg.
Årsmötet diskuterades. Louise införskaffar tilltugg m.m.
12. Vårstädning på skolgårdarna 22 april. Vem tar kontakt med vaktmästare, övriga
uppgifter.
Vårstädningen sköts av F-klass och årskurs 2 (VR28), årskurs 6 (VR18) samt årskurs
7 (VR22).
Louise kontaktar Lars Jönsson för synpunkter på det som ska göras.
Staffan skickar kallelser per e-mail via klassföräldrarna i slutet av mars.
13. Övriga frågor
Jonas tog upp behovet av ytterligare farthinder utanför skolan. Idag är vägbulornas
placering sådan att de lätt inbjuder bilister till att accelerera mellan vägbulorna. Jonas
åtog sig att kontakta Trafikkontoret om detta.
Jonas tog även upp behovet av en ytterligare busshållplats utanför skolan vilket
skulle underlätta för skolans elever. Idag är busshållplatserna ganska långt från
skolan. Jonas åtog sig att undersöka detta.
Daniel tog upp behovet av reflexvästar för lågstadiet. Troligtvis har reflexvästar
införskaffats, men om behov finns bidrar föräldraföreningen gärna med medel till
införskaffande.
14. Sammanträdets avslutning
Daniel förklarade sammanträdet avslutat.
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