
Protokoll från Föräldraföreningen Granås möte: 2013-04-11

Närvarande:
Fredric Nilsson Ordförande 1B & 3A
Angelica Packalén Sekreterare, 1B
Lars-Göran Hjelm Kassör, 4B, 6B
Katarina Augustsson Vice Ordf, Fsk C, 3C,4C 
Christina Nilsson Rektor
Pehr Brattvall  Lärarrepresentant
Jennie Myrén 4B
Helena Bäckman 2A
Anna Fredriksson 1B
Magnus Fredriksson 1B
Christina Pettersson Fritids
Katarina Eklind 3A
Hanna Helmersson 4A
Lena Bruzell 5A
Johanna Söderblom 3A

Karl af Gederstam 6A/B
Anette Nilsson 1A
Lotta Rahm 1A/4A
Petra Egsonius FSKA/
2B
Petra Almqvist 3A
Örjan Sjöling 5A
Patrik Hector 3B

 

1.   Mötets öppnande

Ordförande Fredric Nilsson öppnade kvällens möte och hälsade alla välkomna.

2.   Val av justerare

Till mötets justerare valdes Hanna Helmersson.

3.   Dagordningen

Mötets dagordning godkändes & närvarolista skickades runt.

4.   Information kontakt andra föräldraföreningar

Samarbete med Mariedalskolan har resulterat i en föreläsning angående Ungdomar och internet. 
Måndagen den 22/4 kl 19:00 – 20:30 i Mariedalskolans matsal. Alla är välkomna på detta.

Vidare uppmanade ordförande oss till att tänka igenom vad vår föräldraförening ska göra. Ska vi 
fortsätta i gamla spår eller finns det förnyelser att göra? Någon annan föräldraförening hade gått 
tillbaka till sina rötter och uppmuntrade nu stöd till de som främjade samarbete mellan elev, föräldrar 
och/eller personal.



5.   Status Inköp

Nät till fotbollsmålen är inköpta och inlämnade till Granåsskolan. Ok för skolan att köpa in vägfärg för 
att skapa ”king rutor” etc.

6.   Ekonomisk rapport

Föreningens kassör, Lars-Göran Hjelm, redovisade föreningens ekonomi (ekonomisk rapport bifogas 
protokollet), behållningen ligger för närvarande på 35 763: -.

7. Information ”matlaget”

Johanna Söderblom och Katarina Eklind informerade om att de kommer att ha ett möte den 26/4 med 
kostenhetschef Gisela Gavelin, Rektor Christina Nilsson & Skolsköterska Birgitta Lindvall.
Christina Nilsson informerade om att till hösten kommer vi att ha 3 matlag. Detta innebär att man 
kommer äta lunch lite senare än tidigare vilket har varit en önskan från oss föräldrar. Klockan 11.00 
kommer det första matlaget. 

Detta kommer att innebära fler elever per matlag men man hoppas kunna få en bra matro ändå.

8. Öppet hus

Ordförande gick igenom listorna med närvaro för öppet hus på de olika områden fik, lotteri, korv etc. 
En del lediga platser kvar, som vi måste fylla. 

Sponsorlistan hade också en del tomma platser men några var klara. Vi får se hur många ”storvinster” 
vi kommer att ha när vi får in sponsringen.

Dagen innan Öppet hus, den 6 maj, samlas vi klockan 18.30 för att hjälpa till och ställa iordning för 
nästa dag då Öppet hus infaller. Det som kommer att ta mest tid är att förbereda lotterierna.

Katarina, Johanna, Lasse, Fredric, Lotta, Petra och Angelica anmälde sig att hjälpa till men vi behöver 
vara några fler och vi uppmanar några fler föräldrar att ställa upp.

Lasse ansvarar för handlingen & fixar växelkassa.

Fredric för fikat.

Angelica för lotteriet.

Fredric är ansvarig för att baklappen är utskickad och tydliga instruktioner när detta kan lämnas in.

9.     Övriga frågor

Christina kommer att göra en kort presentation om de undersökningar och utvärderingarna som 
har gjorts på skolan under detta läsåret både angående Vara vänner konceptet och skolan i övrigt.

10.   Årsmöte

Nästa möte som är årsmöte är den 23/5 kl. 18.30 – 20.00



11.   Mötets avslutande

Ordförande Fredric Nilsson förklarade mötet avslutat.

…………………………………………….
Angelica Packalén, sekreterare

……………………………………………      
Hanna Helmersson, justerare


