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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 
Styrelsemöte för Vasaskolans Föräldraförening tisdagen den 23 april 2019 kl. 18.45, Viktor Rydbergsgatan 28. 

 

NÄRVARANDE 
Staffan Schantz 

Jonas Mollberg 

Lotta Dahlqvist 

Cecilia Petersson 

Ola Lundgren (från punkt 12) 

Marie Sverkersdotter (från punkt 15) 

Maria Kärrberg 

 

§ 10 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordförande Staffan Schantz hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 11 VAL AV SEKRETERARE 
Styrelsen beslutade att välja Lotta Dahlqvist att föra protokoll under mötet. 

§ 12 VAL AV JUSTERINGSPERSONER 
Styrelsen beslutade att välja Maria Kärrberg och Cecilia Petersson att justera protokollet. 

§ 13 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. 

§ 14 INFORMATION FRÅN REKTOR MATILDA STÅLBERT 
Rektor Matilda Stålbert har mailat information.  

▪ I samband med vinterns bombhot mot en intilliggande byggnad framförde Föräldraföreningen att det fanns 

önskemål om att föräldrarna skulle fått information om händelsen snabbare. Rektorn meddelar att skolan 

undersöker en lärplattform där alla vårdnadshavare kan få mail direkt vid massutskick. Beslut ska tas till 

hösten och genomförande kommer isåfall ske 2020/2021. 

▪ Ej längre aktuellt med husköp för Vasaskolan. Eventuellt utbyggnad vid 28:an.  

 

Diskussion under mötet kring fristående kristna skolors vara eller icke utifrån politiska diskussioner som förts. 

Finns det risk att skolan inte kan fortsätta drivas? Hur ställer sig skolan till de här riskerna utifrån Stiftelsens 

stadgar? Föräldraföreningen lyfter frågan vid Vasaskolans nästa styrelsemöte. 
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§ 15 FÖRÄLDRAFÖRENINGENS EKONOMI 
Föräldraföreningen har haft få utgifter under våren. Det finns 35.559 kr i kassan. Utgifter framöver blir 4:ans disko 

till hösten. Eventuellt aktuellt att avsätta pengar till Fritids.  

§ 16 ÖNSKEMÅL OM NYA INKÖP 
Ola Lundgren stämmer av med Fritids på 28:an och även de andra husen om vilka behov som finns. 

§ 17 PLANERING INFÖR STÄDDAG 4 MAJ 
Staffan Schantz kontaktar vaktmästaren, låser upp och larmar av. Införskaffar även fönsterputs, sopsäckar, krattor, 

räfsor, borstar m.m. Cecilia Petersson handlar blommor, barkmull, vattenkannor och handskar. 

§ 18 LANSERING AV FACEBOOKGRUPP 
Det har varit tekniska problem vid lanseringen. Är det ett svagt intresse? Ny inbjudan och länk skickas ut med hjälp 

av Gunilla på expeditionen. Information om Facebookgruppen kommer att spridas i samband med föräldramöten på 

skolan till hösten. 

§ 19 FOKUSFRÅGA ÅR 2019-20 FÖREDRAG 
▪ Faror på nätet. Psykisk ohälsa och nätvanor. Föredragshållare Andreas Kjell. Förslagsvis 9/9 alternativt 23/9 

kl 18.30. Jonas undersöker.  

▪ Självförtroende och självkänsla hos barn. Mobbing. Föredragshållare Karin Lega. Lotta undersöker. 

▪ Skärmtid och spelberoende. Ola undersöker. 

▪ Mobbing, NPF, HSP, ADHD, Autism m.m.  Cecilia, Marie och Jonas undersöker. 

§ 20 NÄSTA STYRELSEMÖTE 
Tisdag 28/5 kl 18.45. Jonas och Ola närvarar på Vasaskolans styrelsemöte samma dag kl 18.30. 

§ 21 ÖVRIGA FRÅGOR 
▪ Hur är kvaliteten på maten från Kickis? Varifrån kommer råvarorna? Finns det bättre alternativ? Jonas tar 

upp frågan med rektorn. 

▪ Vad händer med klädställen i hallen? Ola frågar rektorn. 

▪ Majblommeförsäljning? Ola hör med rektorn. Marie är beredd att vara ansvarig isåfall. 

▪ Byggnadsvård. Hur tar man vara på de vackra lokalerna? Mycket börjar bli slitet. Lotta ställer frågan till 

rektorn angående underhållsplan. 

▪ Ny revisor: Henrik Cardell. 
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§ 22 MÖTETS AVSLUTANDE  
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet  Ordförande  

    

    

Lotta Dahlqvist  Staffan Schantz  

 

Justeras  Justeras  

    

    

Cecilia Petersson  Maria Kärrberg  
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