
Protokoll 

Vasaskolans föräldraförening 

Styrelsemöte 

Datum: 

2015-11-04 

Plats: Vasaskolan, Viktor Rydbergsgatan 28 

Tid: 18.45 – 21.00 

Närvarande: 

Catharina Åhsberg ordförande 

Reine Allén 

Martin Hall 

Daniel Tingdahl 

Karolina Uhlander 

Sophia Löjdqvist 

Maria Lindblom 

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 Sophia Löjdqvist att tillsammans med ordföranden justera 

dagens protokoll.  

4. Information från rektor 

Maria Moensjö kunde inte medverka, men hon lät via Catharina Åhsberg meddela: 

Lite schemaomläggningar pga nya språklärare. 

Maten i bamba står under ”bevakning”, med ständig feedback till leverantören. 

Det söks personal till nya tjänster, bl.a. sjuksyster, Ma/No och tyska. 

5. Glöggmingel torsdag den 26/11 

Vi hade genomgång av vad som fanns uppe på vinden, samt justerade förra årets inbjudan. 

Inlämningsdagar i november blir: 16:e, 17:e, 23:e samt 26:e. 

Vi tar emot mellan 7.45-8.15 alla tillfällen.  

6. Utvärdering av städdag lördag den 3/10 samt klassfest för VR18 torsdag den 15/10 

Städdag: 

Pga. av missförstånd var husen enbart avlarmade, men inte upplåsta under städdagen, men förutom 

det så löpte allt på bra. 

Klassfest: 

Det var ca 65 barn anmälda denna gång, och alla verkade nöjda. 

 



7. Frivillig avgift: saldo 

Det har tillkommit ca 4000 kr från senaste mötet, vilket är mycket uppskattat. 

Saldo ligger på ca 26 600 kr. 

8. Önskemål från VR28 och övriga hus 

Vi har fått önskemål om sponsring från klass 3 om en klassfest. 

Det har även inkommit förfrågan från mellanstadiet på inköp av julpyssel, samt förfrågan från fritids. 

Dessa beviljades. 

9. Datum för nästa styrelsemöte 

3/12, kl. 18.45, Valvet, VR18 

10. Övriga frågor 

Vi diskuterade kring Daniels dokument kring rekrytering av nya styrelsemedlemmar. Detta kommer 

inte sättas upp i husen, utan skickas ut istället. 

Fler idéer om fixardagar, samt andra sätt att få med engagerade föräldrar diskuterades. 

11. Sammanträdets avslutande 

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat. 

Vid protokollet: 

Reine Allén 

Justeras: 

 

 

 

Catharina Åhsberg    Sophia Löjdqvist 

     


