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 Protokoll Föräldraföreningsmöte 
  
 Datum: 2014-02-27 
  
 
Närvarande: 
 
FSKA: Karin Tenggren FSKB: Mats Helmersson, Linda Hagsér 
1A: Joakim Tellskog, Therese Velander 1B: Pelle Brattvall 
2A: 2B: Emma Hevelius 
3A: Marie Örnroth, Milla Nilsson 3B: 
4A: 4B: Emma Hevelius 
5A: Rickard Johansson, Helena Qvist 5B: Urban Andersson 
6A: Linda Oksjö 6B: 
Skola: Christina Nilsson (Rektor), 
Christina Pettersson (Pedagog/Fritids) 
och Pelle Brattvall (Lärare). 

Styrelse: Fredric Nilsson 2B & 4A, 
Katarina Eklind (Vice ordf) 1A & 4A, 
Johanna Söderblom (Kassör) 1A &4A 
och Angelica Packalén (Sekreterare) 
2B. 

Övriga: 
 
  
1. Mötets öppnande 
 
Ordförande Fredric Nilsson öppnade kvällens möte och hälsade alla välkomna. 
 
2. Val av justerare 
 
Till justerare valdes Helena Qvist. 
 
3. Dagordningen 
 
Mötets dagordning godkändes. 
 
4. Närvarolista 
 
Närvarolista skickades runt. 
 
5. Ekonomisk Redovisning 
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Johanna berättar att medlemsavgiften börjar trilla in, 15 300 kr har inkommit 
än så länge. Kommande utgifter är bussarna till arenan där vi bidrar med 6 150 
kr och nästa större utgiftspost är Hallevibadet. (Se bilaga 1: Ekonomisk 
Rapport.) 
 
Hallevibadet kommer att bokas för eleverna vid två tillfällen: 
 
29 mars för årskurs FSK – 2 
 
5 april för årskurs 3-6 
 
Fredric kommer att skriva ett informationsbrev om vad som gäller bl.a. angående 
tider och skicka till Christina, som i sin tur skickar ut detta på EDWISE och till 
klasserna. 
 
6. Inköp  
 
Förslaget på inköp till material åt eleverna godkändes av mötet. Vi räknar med 
att spendera ca 7 000 kr. Tanken med att varje klass får ta mer ansvar för sina 
saker tyckte föräldrarna var bra. Vi kommer att dela ut lågstadiekit och 
mellanstadiekit. Vi kommer också att köpa in 5 stycken pingisrack/klass som 
eleverna själva får ta ansvar för. Hur märkningen ska ske (med antingen lärarnas 
namn eller klassnamn) får skolan själv ta ställning till. 
 
Pelle Brattvall ska kontakta Lars Sandgren för att ta reda på vad för material 
skolan behöver för bollplanket. När vi vet detta så kommer Pelle att kontakta 
Helena Qvist som kollar om XL Bygg kan ge oss ett bra pris. 
 
(Se bilaga 2: Förslag till inköp av material till skolans elever/klasser.) 
 
7. Resor 
 
Förfrågan har inkommit från skolan angående bidrag till Studieresa för 4:orna 
till Ale Vikingaby. Idag beslutades att föräldraföreningen bidrar med 12 000 kr 
till denna resa. 
 
Vidare diskuterades en ”avslutningsaktivitet” för 6:orna utanför skoltid. 
Föräldraföreningen vill bidra till att man gör något tillsammans det sista året. 
Förslaget som klubbades igenom idag är att vi bidrar med ca 200 kr/elev. Det är 
föräldrarna i 6:ornas klass som får agera, inte föräldraföreningen. Läraren är 
naturligtvis också välkommen att vara med och initiera detta, men detta är ju 
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självklart inget krav då det sker utanför skoltid. Exempel på aktiviteter är att 
åka tåg till Innovatum, disco, grillning etc. En mysig avslutande aktivitet helt 
enkelt. 
 
8. Föreläsningar 
 
Två föreläsningsämnen som har varit uppe på förslag är energidrycker och 
internetanvändande. Här fanns även två olika föreläsare som alternativ, med 
kraftigt varierande prisbild.  
 
Vi beslutade på mötet att gå på alternativet där vi har en representant från 
kommunen som gör detta kostnadsfritt: Sara Gunnarsson. Hon kommer att 
komma till skolan, både till eleverna och till oss föräldrar och berätta. Vi 
beslutade att denna vår ta ämnet internetanvändande och göra detta som en 
temavecka, vecka 14. Fredric kollar med Sara Gunnarsson om hon är tillgänglig 
vecka 14 och ber även att hon tar kontakt med Christina för att lägga upp en 
tidsplan. Tanken är att hon ska prata inför barnen på skoltid och ta sig an oss 
föräldrar kvällstid. 
 
Ämnet energidrycker, planerar vi att satsa på till hösten, med samma upplägg 
som ovan där vi återigen kan nyttja kommunen och Sara Gunnarsson. 
  
9. Öppet Hus  
 
Christina återkommer med datum för öppet hus. Listor för sponsorer lades fram, 
där man hjälpa till med att gå och fråga efter vinster. Om man känner någon 
eller om man läser protokollet i efterhand och har kontakter, så får man gärna 
kontakta föräldraföreningen. Öppet hus är ju den största intäkten vi har varje 
år. 
 
10. Övriga frågor 
 

• Julmarknad – återkomma med förutsättningar och tankar. Vi måste sätta 
upp riktlinjer. Om föräldraföreningen åtar sig uppdraget så bör också alla 
intäkter gå till föräldraföreningen, för att sedan i förlängningen gynna 
våra barn. Pelle och Christina skulle kolla upp lite bakgrundsfakta. Vad var 
exempelvis kostnaden för att få ner bodarna från berget? Var det svårt 
att få dit lokala hantverkare etc? 

• Elevens val – 26-28 maj kommer detta ske. Detta är för årskurs 4-6. Pelle 
återkommer med önskemål om bidrag. Fiskekort var uppe på tapeten. 
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Information från skolan: 
 

• Fritids är stängt under semesterperioden vecka 28-31, information har 
skickats ut till alla berörda elever. 

• Arbetet med fördelningen av de nya förskoleklasserna och Fritids har 
påbörjats denna vecka. 

 
11. Nästa möte 
 
Datum för nästa möte återkommer vi med, då vi kanske kan samköra detta med 
föreläsningen. Nästa möte kommer enbart ha öppet hus på schemat, då vi 
planerar och fördelar arbetet. Ju fler som hjälper till desto roligare blir det! 
 
12. Mötets avslutande 
 
Ordförande Fredric Nilsson förklarade mötet avslutat. 
 
 
……………………………………………. 
Angelica Packalén, sekreterare 
 
 
……………………………………………       
Helena Qvist, justerare 
 



Förslag(till(inköp(av(material(till(skolans(elever/klasser:(
!
!
Bollplank:!2000!kr!
!
Vi!står!för!materialet!och!skolan!fixar!den!!
!
!
”Lågstadiekit”((FSK,1=3)(per(årskurs(
!
1!Fotboll!
2!”Långhopprep”!
5!”Singelhopprep”!
Hinkar!&!Spadar!
Twist!
!
!
5!Pingisrack!och!bollar!per!klass!
!
!
!
!
”Mellanstadiekit”((4=6)(per(årskurs(
!
!
1!Fotboll!
1!Basketboll!
2!”Långhopprep”!
5!”Singelhopprep”!
Twist!
!
!
5!Pingisrack!och!bollar!per!klass!
!
!
!
Kostnad!för!ovan!ca!5000!kr!
!
!
(
Total(kostnad(för(inköpen(ca(7000(kr(



Ekonomisk(Rapport(per(2014302327

Behållning(2013312305

Bank 28'487''''''''''
Kassa 11'100''''''''''
Summa 39(587((((((((((

Inbetalningar

Medlemsavgifter 15'300''''''''''

Summa%Inbetalningar 15(300((((((((((

Utbetalningar

Julstuga 1'635''''''''''''
Avgift'bank 621''''''''''''''
webbhotell 100''''''''''''''
Piggelin,'linjefärg'och'vävtapet 1'600''''''''''''

Summa%Utbetalningar 3(956(((((((((((

Behållning(per(2013312305 50(930((((((((((

varav
Bank 41'465''''''''''
Kassa 9'465''''''''''''


