
 

 

 
 
Protokoll från Föräldraföreningen Granås möte: 2013-05-23 

 
 
Närvarande: 
Fredric Nilsson Ordförande 1B & 3A 
Angelica Packalén Sekreterare, 1B 
Lars-Göran Hjelm Kassör, 4B, 6B 
Katarina Augustsson Vice Ordf, Fsk C, 3C,4C  
Pehr Brattvall Lärarrepresentant 
Anna Fredriksson 1B 
Christina Pettersson Fritids 
Katarina Eklind FSKA/3A 
Hanna Helmersson 4A 
Johanna Söderblom FSKA/3A 

 
 
 
 
 
Karl af Gederstam 6A/B 
Örjan Sjöling 5A 
Karin Andersson FSKB 
 
  

 

1.   Mötets öppnande 
 
Ordförande Fredric Nilsson öppnade kvällens möte och hälsade alla välkomna. 

2.   Val av justerare 
 
Till mötets justerare valdes Örjan Sjöling. 

3.   Dagordningen 
 
Mötets dagordning godkändes & närvarolista skickades runt. 

4.   Verksamhet- och Ekonomiskredovisning 
 
Ordförande Fredric redovisade det gångna verksamhetsåret, se bilaga med 
verksamhetsredovisningen. Lasse redovisade det ekonomiska läget, se bilaga. 

5.   Ansvarsfrihet 
 
Beslut togs att styrelsen har ett års ansvarsfrihet fram tills nästa årsmöte. 

6.   Valberedningen 
 
Omval: 
 
Ordförande: Fredric Nilsson  1 år 
Sekreterare: Angelica Packalén 1 år 
 



 

 

Nyval: 
 
Vice Ordförande: Katarina Eklind 1 år  
Kassör: Johanna Söderblom  1 år 
 
 

7. Medlemsavgift 
 
Faställer att den frivilliga medlemsavgiften kvarstår med samma belopp som förra året, dvs 150 kr per 
familj och läsår. 
 

8. Nya klassrepresentanter 
 
Planering för att få fram de nya klassrepresentanterna på ett smidigare sätt blev att Fredric fick i 
uppdrag att ta fram en blankett som alla lärare delar ut och tar in på sina första föräldramöten till 
hösten. När alla klasser har haft sina föräldramöten har föräldraföreningen sitt första möte.  
 
Vi beslutade också att senarelägga discot så att förskolebarnen har en chans att lära känna varandra 
och att alla klasser har haft sina föräldramöten. Detta skedde inte förra året och det var väldigt rörigt 
och oklart för nya klassrepresentanter om vad som förväntades av dessa. 

9.     Vara vänner och SKL enkäter 

 
Per Brattvall och Christina Pettersson redovisade detta blanketter och helheten var mycket positiv. 
Granåsskolan uppfattas som en mycket trygg och stabil skola. Fredric ska kolla med Christina om vi 
får lägga ut resultaten på FF Granås hemsida. 
 
 

 

10.   Mötets avslutande 
 
Ordförande Fredric Nilsson förklarade mötet avslutat. 
 
 
……………………………………………. 
Angelica Packalén, sekreterare 
 
……………………………………………       
Örjan Sjöling, justerare 



Årsredovisning Läsåret 2012/2013

Inkomster 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Medlemsavgifter 21 600          22 150         22 200       
Överskott Öppet Hus (föreg. år) 18 466          14 369         16 200       
Överskott Disco 2 425            1 336           -              

Summa Inkomster 42 491       37 855      38 400    

Kostnader

Elevens Val -                 960 -             2 120 -        
Skolresor (år 2, 3, 6) 18 495 -         21 040 -        14 224 -      
Glass, Fika 2 756 -           1 729 -          962 -           
Bussar Skridskor/skidor 9 640 -           5 936 -          11 410 -      
Redskap, utrustning 15 342 -         19 087 -        1 400 -        
Bankavgifter 250 -              250 -             250 -           
Övriga utgifter 503 -              1 216 -          532 -           

Summa Utgifter 46 986 -      50 218 -     30 898 -   

Resultat 4 495 -        12 363 -     7 502       

Behållning 30 April 2011 52 620         

Behållning 30 April 2012 40 257         

Behållning 30 April 2013 35 762         



                  
 
 
Verksamhetsredovisning läsåret 2012/13 
 
 
Året i sammandrag 
 
Första skoldagen inleddes med den traditionella skolstarts-glassen, vilken var uppskattad även i år. 
Ganska snart in på höstterminen anordnades ett skoldisco för alla elever på skolan. När vintern 
kom och det var dags att åka skridskor sponsrade föräldraföreningen med resorna till och från 
Arenan. 
 
Komet har varit och berättat om sin verksamhet. 
 
Vi har startat ett matlag som ser över maten och kommer att diskutera den vidare med dietister och 
representanter på skolan och kommunen. 
 
En inledning på att försöka starta ett samarbete med kommunens alla andra föräldraföreningar har 
inletts. Som en del av detta samarbete har det ordnats en föreläsning om internetanvändning och 
barn tillsammans med Mariedalskolans föräldraförening. En annan sak som detta samarbete gett är 
att Blåsut, Mariedal och Granås föräldraföreningar har skrivit en gemensam debattartikel angående 
skolan, nedskärningar och satsningar på eleverna och skickat in denna till TTELA. 
 
Föräldraföreningen har under året skickat 2:or och 3:or på skolresor. 6:orna som brukar åka till 
Oasen har inte kommit iväg än pga omorganisation hos Oasen.  
 
Vi har startat en Facebook sida och även tagit i bruk av en ny leverantör till vår hemsida. 
 
Årets stora händelse är vårens Öppet hus. Tillsammans med barn, klassrepresentanter, föräldrar 
och skola lyckades detta även i år bli en fantastisk kväll.  
 
Vi har haft en bra uppslutning på våra möten och många engagerade klassrepresentanter vilket har 
känts mycket positivt.  
 
Vald styrelse för läsåret 2012/13:  
 
Ordförande, Fredric Nilsson 
Vice ordförande, Katarina Augustsson  
Sekreterare, Angelica Packalén 
Kassör, Lars-Göran Hjelm 
 



 
Föreningen har sponsrat: 
 
Skolresa:  
 
Även detta läsår sponsrade föreningen år 2, 3 och 6 med skolresor. Åk 2 åkte till Oasen och åk 3 
åkte till Ekehagen. Årskurs 6 har inte kommit iväg än pga organisatoriska skäl hos Oasen. Lärarna 
tittar på en alternativlösning och föräldraföreningen kommer att stå för de ekonomiska bitarna 
kring denna. 
 
Skoldisco: 
 
I starten av höstterminen anordnades disco på Hallevi för hela Granåsskolan uppdelat på två olika 
tider. Ca 240 elever var närvarande. 
 
Skridskoåkning: 
 
Föräldraföreningen har även i år sponsrat med bussar till Arena Vänersborg. Detta innebär att 
föreningen betalar bussresor till samtliga barn på Granås skola vid två tillfällen under vintern.  
 
Pepparkakor: 
 
Föräldraföreningen bjöd barnen på pepparkakor och festis under julstugan. 
 
Material: 
 
Föräldraföreningen beslutade att sponsra eleverna med material för ca 10 000 kr. Det som har 
köpts in är följande under året: 
 

• Rockringar 
• Hopprep 
• Pingisrack och pingisbollar 
• 2 fotbollsnät 
• Uteschack 

 
Tyvärr har inte fotbollsnäten eller uteschacket tagits i bruk ännu då ingen har haft tid att sätta upp 
dessa. 
 
Öppet Hus 
 
Vårens och årets största händelse var Öppet Hus. Baklistor skickades ut i alla klasser och det var 
många som hjälpte till att baka till den stora dagen.  
 
Vi fick in många fina vinster i år och godispåsar som aldrig verkade ta slut. ”Vinst-varje-gång” 
lotteriet gav 7 vinstspel totalt. De stora lotterierna var 9 stycken totalt och det var många fina 
sponsorer som våra representanter lyckas få fram. 
 
Korvvagnen var på plats och sålde som smör. Nästan alla 200 korvar tog slut. 
 
Elever i åk 5 hade ansvar för caféet och skötte detta fint med föräldrar i bakgrunden som lassade 
fram mer kakor och kaffe när faten blev tomma. Resultatet för Öppet Hus blev 20 504 kr kronor. 
 



Stort tack för ett stort engagemang hos er föräldrar som bidragit under hela året att sätta guldkant 
på tillvaron för våra barn. 
 
 
Vargön 2013-05-23 
 
 
 
Fredric Nilsson 
Ordförande 
 
Alla barn behöver engagerade föräldrar 


