Vasaskolans föräldraförening
Styrelsemöte den 21 januari 2016
Plats: Vasaskolan, Viktor Rydbergsgatan 18, rum Valvet.
Deltagare: Catharina Åhsberg
Daniel Tingdahl
Reine Allén
Karolina Uhlander
Louise Tottie
1. Sammanträdets öppnande
Catharina Åhsberg öppnade mötet.
2. Dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Val av justerare
Till justerare för mötet valdes Karolina Uhlander.
4. Information från rektor
Rektor Maria Moensjö var förhindrad att delta i mötet, men framförde genom
Catharina följande:
Caroline Nyhrén har anställts som kurator. För att komma in i arbetet följer hon
Louisa Sundemo till 1 februari då hon tar över.
Ellinor Dixon har anställt som lärare i engelska och tyska.
Malin Stensson har fått tjänsten som skolsköterska.
En 50% tjänst är vakant på Fritids.
Tisdagen den 19 januari var endast få elever och lärare i skolan p.g.a. snöoväder.
Alla fick gå hem efter lunch. Ingen fick frånvaro denna dag, eftersom snöovädret
betraktas som force majeure.
2 mars är det skidutflykt till Ulricehamn för högstadiet. De högstadieelever som
inte vill åka skidor kommer att erbjudas klättervägg alternativt skridskor.
5. Frivillig avgift: saldo
Föreningens kassör Daniel Tingdahl informerade om saldot på 29.400 kr. 2015
gick föreningen back 1.600 kr. Handelsbanken tar ut full årsavgift på
föräldraföreningens konto, vilket innebär 1.250 kr per år.
6. Respons från det senaste uppropet
Daniel Tingdahl meddelade att i princip ingen respons kommit. Det
konstaterades att följande personer visat intresse för att vara med i

föräldraförenings styrelse 2016: Staffan Schantz, Ola Lundgren, Marie Lindblom,
Maria Skarp, Sophia Löjdqvist, Louise Tottie, Karolina Uhlander och Daniel
Tingdahl. Daniel Tingdahl erbjöd sig att ta över ordförandeskapet under ett års
tid.
7. Datum för årsmöte
Årsmötet bestämdes till 21 mars 2016. Sista dag att skicka ut kallelse till
årsmötet blir då 29 februari. Catharina ska fråga Gunilla Andersson på
expeditionen om hon kan hjälpa till med utskick av kallelsen.
Louise åtog sig att ta med muggar, vatten och cider till årsmötet.
8. Datum för nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir den 25 februari kl.18.45, Vasaskolan, Viktor
Rydbergsgatan 18, rum Valvet.
9. Övriga frågor
Louise vidarebefordrade en fråga från biträdande rektor Ingrid Ploghed om
föräldraföreningen kan tänkas bidra till en ny frys till Viktor Rydbergsgatan 18.
Befintlig frys har gått sönder. Frysen behövs bl.a. för att kunna förvara glass som
serveras som dessert vi Nobelfirandet. Styrelsen gav Louise i uppdrag att fråga
Ingrid om man kan återanvända ev. frys från Viktor Rydbergsgatan 28, där köket
ska byggas om, och vilken typ av frys som behövs.
Det diskuterades om vi kan finna någon som tar över Reines IT-ansvar när han
lämnat styrelsen i samband med kommande årsmöte. Eventuellt kan Reine
fortsätta att sköta IT från föräldrapoolen om vi inte finner någon ersättare.
Catharina har kontaktat Åse Olausson om att vara föräldraföreningens revisor.
10. Mötets avlutande
Catharina förklarade mötet avslutat.
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