Vasaskolans föräldraförening
Styrelsemöte den 22 april 2015
Plats: Vasaskolan, Viktor Rydbergsgatan 18, rum Valvet.
Deltagare: Catharina Åhsberg
Karolina Uhlander
Lena Ljungstrand
Reine Allén
Daniel Tingdahl
Martin Hall
Louise Tottie
1. Mötets öppnande
Catharina Åhsberg öppnade mötet.
2. Dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Val av justerare
Till justerare för mötet valdes Catharina Åhsberg och Martin Hall
4. Information från rektor
Rektor Maria Moensjö informerade. Läsårsbudget och tjänstefördelning nästa år
ser bra ut. Nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 pågår. Årskurs 5 har besökt
Sjöfartsmuseet i samband med en sjöfartsfestival. Det är lugnt och bra på skolan.
Söktrycket är stort.
5. Avslutningsfest för 9:orna.
Inbjudan har gått ut. Det betonades att det inte är en bal utan en avslutningsfest.
6. Städdag lördag 25/4
Förskoleklassen, årskurs 2 samt klasserna 6A, 6B, 7A och 7B ansvarar för
städdagen. Klassföräldrarna har skickat ut information.
Martin och Catharina håller i kontakten med vaktmästare Lars Jönsson inför
städdagen. Martin ska med Lars ta upp problemet med läckande sandlåda.
Jord och blommor för plantering i krukor införskaffas av Louise.
Vi beslöt att tala med deltagarna på städdagen om de är intresserade att vara
med i föräldraföreningens styrelse.
7. Frivillig avgift samt fråga från Fritids.
Daniel informerade om att det finns 31.900 kr i kassan.
Eventuellt kan föräldraföreningen komma att ekonomiskt bidra till
avslutningsfesten för årskurs 9.

Det diskuterades att föräldraföreningen skulle bidra med bollar o.dyl. till
utomhusaktiviteter. Catharina åtog sig att kontakta Åke Törnqvist om detta.
Det diskuterades om behovet av en budget och Daniel påpekade att en sådan
finns. Daniel tar med sig budgeten till nästa möte.
Det informerades om att Fritids kommer att ha en loppmarknad 12/5.
8. Nytt upprop angående nya medlemmar
Catharina hade förberett ett utkast till upprop, vilket diskuterades och
finaliserades under mötet. Möjliga sätt att distribuera uppropet diskuterades
också. Catharina kontaktar Mariea Moensjö och/eller Gunilla Andersson om
detta. En ytterligare möjlighet är att skicka ut det via klassföräldrarna.
9. Övriga frågor
Protokoll signerades och kvitton lämnades in.
Karolina kommer att gå på elevrådsmötena.
10. Sammanträdets avslutning
Styrelsemötet avslutades.
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