
Protokoll 

Vasaskolans föräldraförening 

Styrelsemöte 

Datum: 

2015-02-25 

Plats: Vasaskolan, Viktor Rydbergsgatan 18, Valvet 

Tid: 18.45 – 21.00 

Närvarande: 

Catharina Åhsberg ordförande 

Reine Allén 

Martin Hall 

Daniel Tingdahl 

Karolina Uhlander 

Maria Skarp 

Maria Moensjö rektor, adjungerad, 1-5 

1. Sammanträdet öppnas 

Styrelsens ordförande öppnade mötet. 

2. Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslöt att godkänna framlagda dagordning för mötet. 

3. Val av justerare 

Styrelsen beslöt att till justeringsman välja Karolina Uhlander att tillsammans med ordföranden 

justera dagens protokoll.  

4. Information från rektor 

Allt går enligt planerna. 

Högstadiet är iväg på sin årliga skidresa. För de som inte åker med finns andra aktiviteter. 

Det är snart dags för de nationella proven och skolan har en väl fungerande organisation för detta. 

Maria Moensjö undrade om föräldraföreningen kunde vara med och sponsra lite fler 

gemenskapsaktiviteter som skolan håller i. Vi ser detta som positivt och diskuterar detta vidare. 

5. Bamba 

Skolan har haft möte med matleverantören och fick bra respons på krav och önskemål. 

Önskeveckan skulle bli starten på något nytt, men tyvärr blev det lite strul med förseningar, utebliven 

mat etc. 

Skolan ger nu dagligen feedback till leverantören om mat och övriga intryck. 

6. Avslutningsfest för niorna 

Några föräldrar har hyrt lokal i Guldheden och planerar en fest i början på juni. Vi kommer vara 

behjälpliga framöver, men försöker också påverka så det inte blir en bal, då detta belastar ekonomin 

hårt för familjerna. 



7. Frivillig avgift 

Saldot ligger på ca 30000 kr. 

Vi har haft ett sämre inflöde med pengar på sistone. Detta i kombination med förhoppningsvis ökad 

sponsring gentemot skolans och dess gemenskapsaktiviteter, gör att vi nog bör arbeta med att få in 

mer pengar via den frivilliga avgiften. 

Daniel kommer arbeta fram en enklare budget för de fasta utgifter vi har, så vi lättare får överblick. 

8. Beviljade bidrag från elevråd/personal 

Vi har under året bidragit till vårfest, priser till elevrådets dag, bollar, rack m.m. 

Föreläsningen med Alf B Svensson sponsrades även denna med 3000 kr. 

9. Årsmötet den 18/3 

Per Öhman slutar som revisor. Catharina och Martin kollar med lite kontakter. 

Catharina skall även kolla Per Bodemar kan tänka sig vara revisorssuppleant. 

10. Datum för nästa styrelsemöte 

Konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet, 18/3. 

11. Övriga frågor 

Vi diskuterade lite kring uppslutningen vid Alf B Svenssons föreläsning. Ca 40 personer deltog. 

12. Sammanträdets avslutande 

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat. 

Vid protokollet: 

Reine Allén 

Justeras: 

 

 

 

Catharina Åhsberg    Karolina Uhlander 

  


