Vasaskolans föräldraförening
Styrelsemöte den 24 januari 2018
Plats: Vasaskolan, Viktor Rydbergsgatan 18, rum Valvet.
Deltagare:
Louise Tottie
Sophia Löjdqvist
Staffan Schantz
1. Sammanträdet öppnas
Louise Tottie öppnade mötet.
2. Val av sekreterare för mötet.
Sophia Löjdqvist väljs
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med ändringen att punkt 9 får avse planering inför nästa
glöggmingel.
4. Val av justerare
Staffan Schantz väljs
5. Information från rektor Elin Andersson
Kodlås på VR 28 som ett led i ett förebyggande arbete. Har fungerat väl. Ett smäcklås
har installerats på VR 22. All personal på skolan har fått namnskyltar.
Inskolningssamtal utförs just nu av studierektor Matilda. Avslutning nästa vinter
kommer att ske i Vasakyrkan, tid är ännu inte fastställt. Studierektor Matilda kommer
försöka närvara vid nästa möte för att informera om sina arbetsuppgifter.
6. Frivillig avgift: saldo. Föräldraföreningens ekonomi, status.
Uppgift från föreningens kassör Ola Lundgren var att saldot den 12 januari låg på
19759,95 kr.
7. Önskemål om inköp m.m. från olika hus.
Inga önskemål har inkommit.
8. Avstämning av utfallet för glöggminglet.
Vi fick in 9.665,- efter att alla utgifter dragits av. Vilket är 11% mindre än 2016.
Swish var uppskattat och användes flitigt.
9. Planering inför nästa glöggmingel.
Utvärdering kring varför det kom färre personer 2017. Diskussion kring vilken roll
klassföräldrarna ska ha? Eventuellt kan ansvaret för inbjudan tas över av
föräldraföreningen som skickar ut information direkt till föräldrar. Vi diskuterar även
möjligheten att använda doodle så föräldrar som inte sitter i styrelsen kan anmäla sig
till att hjälpa till eller skänka.
10. Information om föräldraföreningen: Hur gör vi det bäst?
Louise och Melanie Baier har sammanställt ett informationsblad om

föräldraföreningen som ska mailas ut till alla föräldrar via klassföräldrarna.
Önskemålet är att rekrytera två nya medlemmar till styrelsen.
11. Planering inför nästa styrelse, diskussion betr. verksamhetsberättelse m.m.
Louise kan inte fortsätta som ordförande då hon efter sommaren inte kommer ha några
barn kvar på skolan. Tjänsten för ny ordförande kommer utlysas på årsmötet i mars.
Diskussion kring styrelsens stadgar. Louise sätter ihop en årsberättelse som hon
skickar ut till styrelsen för godkännande.
12. Övriga frågor.
Förslag på nästa möte: 28/2. Louise mailar ut en förfrågan till styrelsens medlemmar.
Förslag på årsmöte: 21/3
Louise tar upp frågan kring kontroll av fukt i fastigheterna på nästa möte i skolans
styrelse.
13. Mötets avslutande.
Louise avslutade mötet.

Vid protokollet

Sophia Löjdqvist

Louise Tottie

