Vasaskolans föräldraförening
Styrelsemöte den 26 april 2017
Plats: Vasaskolan, Viktor Rydbergsgatan 18, rum Valvet.
Deltagare:
Louise Tottie
Daniel Tingdahl
Ola Lundgren
Sofia Löjdqvist
Jonas Mollberg
Staffan Schantz
Elin Andersson (under punkt 1-5)
1. Sammanträdets öppnande
Louise Tottie öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägget ”3. Val av mötessekreterare”
3. Val av mötessekreterare
Staffan Schantz valdes till mötessekreterare.
4. Val av justerare
Till justerare av protokoll valdes Jonas Mollberg.
5. Information från rektor Elin Andersson
a. Påskgudstjänst har firats i Vasakyrkan.
b. Vi kan eventuellt använda Vasakyrkan för fredagsmorgonsamling framöver
om ombyggnaden av Johannebergskyrkan skulle dra ut på tiden.
c. Några klasser har haft nationella prov (3: ma/sv; 6: ma/sv/eng; 9:
ma/sv/eng/so/no).
d. ”Vasadagen” är planerad till fredag 28 april.
e. Elin har varit på Friskolerådets årsmöte. Mycket inspirerande – vi uppmanas
alla att vara goda ambassadörer för kristna friskolor och kanske skriva
debattartiklar etc. Positiva röster behövs som motvikt till dagens debatt. En
skrift (bok) kommer att ges ut, ”10 orsaker till att vi ska ha kristna skolor i
Sverige”.
f. Rekrytering av lärare till nästa läsår går enligt plan.
6. Vårstädning den 22 april
Allt tycks ha gått bra, informationen gick ut i tid inklusive påminnelse (bra att
komma ihåg till nästa ”event”), många föräldrar och barn närvarade, vädret var
strålande, fikat fungerade bra och skolgårdarna fick ett rejält lyft.

7. Fokusfrågor för kommande verksamhetsår
Föreslogs och diskuterades:
a. Föräldrapool: uppdatera namnlista på hemsidan etc (hjälp senaste tiden från
t.ex. Alice B med hemsida och Melanie B affischer har vi fått via poolen).
b. Hemsida: Jonas har många bra tankar kring förnyelse och fick en action att
(tillsammans med Alice) föreslå uppdateringar. Diskuterades om information
ska vara helt öppen, som idag, eller delvis sluten.
c. Facebook: ytterligare bra informationskanal som tidigare varit uppe för
diskussion. Även här finns olika tekniska lösningar med för och nackdelar att
fundera över.
8. Teckningsrätter
Det beslutades att ordförande (Louise Tottie) och kassör (Ola Lundgren) tecknar
gemensamt, samt var för sig, föreningens samtliga konton.

9. Frivillig avgift: saldo. Föräldraföreningens ekonomi, statusläge
a. Saldo: 31 619 kr.
b. Gåvor kommer in löpande i rimlig omfattning.
c. Ola har tidigare frågat Elin om det finns önskemål om riktad sponsring i något
större storleksordning än normalt (10-15 tusen kr).
d. Ola har lämnat in deklaration och har också ansökt till nästa år att slippa
deklarera (egentligen inget som krävs m.a.p. verksamheten).
10. Önskemål om inköp m.m. från olika hus
Se föregående protokoll för senaste punktinsatser till önskelistan. Ola ska följa upp
med David (fritidspersonal, VR28) om pingisbord och kanske innebandyklubbor.
11. Nästa styrelsemöte
Tisdag 30 maj, kl 18.45, Valvet, VR18.
12. Övriga frågor
a. Busshållplats, se föregående protokoll (action Jonas).
b. Planering av sommaravslutning (Vasakyrkan, 14 juni, kl 18):
i. Lärdomar från förra årets sommaravslutning finns på OneDrive
(mycket tydligare instruktioner krävs och exempelvis fikat efteråt ska
alltid vara utomhus oavsett väder).
ii. Staffan studerar info på OneDrive och föreslår mail som stäms av med
styrelsen vecka 20.
iii. Staffan skickar överenskommet mail till klassföräldrar den 23 maj och
dessutom en påminnelse några dagar innan avslutningen.
c. Mailadress, FF googlegrupp behöver uppdateras (Ola fixar).
d. OneDrive: Louise ordnar en ny OneDrive för styrelsen och kopierar över
gamla filer från Daniels gamla.
e. För nästa möte: diskutera eventuell uppfräschning av uppehållsrummet i
VR18.
13. Mötet avslutades
Louise förklarade mötet avslutat.
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