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 Protokoll Föräldraföreningsmöte 
  
 Datum: 2014-05-22 
  
 
Närvarande: 
 
FSKA: Birgitta Ulfström Wallberg FSKB:  
1A:  1B:  
2A:Annelie Lans 2B:  
3A:  3B: 
4A: 4B: Elin Sköldeborg 
5A: Rickard Johansson 5B:  
6A:  6B: 
Skola: Christina Pettersson (Fritids) 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 årsmöte och de få närvarande 
hälsades välkomna. 
 
2. Val av justerare 
 
Till justerare valdes Katarina Eklind. 
 
3. Dagordningen/Verksamhetsredovisning/Ekonomisk redovisning 
 
Mötets dagordning gicks igenom, verksamhetsredovisningen lästes upp och den 
ekonomiska redovisningen förklarades. Alla godkändes. 
 
4. Styrelsens ansvarsfrihet 
 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
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5. Styrelse 2014/2015 
 
Sittande styrelse sitter ytterligare ett år till. 
 
Ordförande: Fredric Nilsson 
Vice ordförande: Katarina Eklind 
Kassör: Johanna Söderblom 
Sekreterare: Angelica Packalén 
 
6. Fastställande av medlemsavgift 
 
150 kr fastställdes som medlemsavgift även nästa år. 
 
7. Övrigt 
 
Nya klassrepresentanter kommer vi att få meddelande via lärarna då de har 
höstens första möte med klasserna. Detta tyckte vi fungerade bra förra året. 
 
Vi senarelägger även discot precis som förra året då allt var mer på plats och att 
vi hade haft ett första möte med föräldraföreningen. Fredagen innan höstlovet 
tyckte vi var en bra dag. 
 
Förfrågan om sponsring till en scen av trä från Lars Sandgren hade inkommit och 
vi beslutade att sponsra med ca 2500 kr. Kravet är att eleverna ska vara 
delaktiga i arbetet. 
 
8. Nästa möte 
 
Nästa möte blir när alla klasserna har haft sitt första föräldramöte i höst. 
 
9. Mötets avslutande 
 
Ordförande Fredric Nilsson förklarade mötet avslutat. 
 
 
……………………………………………. 
Angelica Packalén, sekreterare 
 
 
……………………………………………       
Katarina Eklind, justerare 
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 Verksamhetsredovisning läsåret 2013/14 
  
  
  
 
 
 

Året%i%sammandrag%
 
Första skoldagen inleddes med den traditionella skolstarts-glassen, vilken var uppskattad även 
i år. 
Detta år valde vi att senarelägga discot på Hallevi, som blev en härlig start på höstlovet. När 
vintern kom och det var dags att åka skridskor sponsrade föräldraföreningen med ett antal 
bussresor till och från Arenan. 
 
Vi har under denna verksamhetsperiod infört ett nytt koncept som vi kallar 
Klassgemensamma aktiviteter. Detta för att främja gemenskapen i klasserna mellan både 
elever och föräldrar. 
 
Vi bjöd in hela skolan till Bad på Hallevi under två lördagseftermiddagar under våren. 
 
Vi har även haft en föreläsning om ämnet Internet i samarbete med 
kommun/skola/föräldraföreningen. Kommunens representant var både ute i klasserna och 
träffade oss föräldrar. 
 
Årets stora händelse är vårens Öppet hus. Tillsammans med barn, klassrepresentanter, 
föräldrar och skola lyckades det 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%2013/14:%%
 
Ordförande, Fredric Nilsson 
Vice ordförande, Katarina Eklind  
Sekreterare, Angelica Packalén 
Kassör, Johanna Söderblom 
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Föreningen%har%sponsrat:%
 

Klassgemensamma)aktiviteter:)
 
Vi har under denna verksamhetsperiod infört ett något som vi kallar Klassgemensamma 
aktiviteter. Detta innebär att föräldraföreningen sponsrar varje klass med ca 500 kr för att hitta 
på en aktivitet med eleverna och föräldrarna utanför skoltid för att främja gemenskapen i 
klassen. 

Bad:)
 
I slutet av mars och i början av april så sponsrade föreningen med bad på Hallevi under två 
lördagseftermiddagar. Ca 60 personer utnyttjade detta erbjudande. 

Skoldisco:)
 
Fredagen innan höstlovet anordnades disco på Hallevi för hela Granåsskolan uppdelat på tre 
olika tider. Ca 178 elever var närvarande. Närmare 4000 kr blev förtjänsten på discot. 

Skridskoåkning:)
 
Föräldraföreningen har även i år sponsrat med ett antal bussar till Arena Vänersborg, så att 
barnen kan komma dit och åka skridskor. 

Pepparkakor:)
 
Föräldraföreningen bjöd barnen på pepparkakor, tomteskum och festis under julstugan. 

Material:)
 
Föräldraföreningen beslutade att sponsra eleverna med material för ca 7000 kr men utgiften 
blev ca 5000 kr då inköpen utfördes i Ullared. Det som har köpts in är följande under året: 
 

• Hinkar och spadar 
• Hopprep 
• Pingisrack och pingisbollar 
• Twist 
• Fotbollar 
• Basketbollar/Tennisbollar 
• Tärningar 
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Elevens)Val)
 
Till elevens val sponsrade vi med: 
 

• Fiskekort för a 2500 kr 
• Material till ett nytt bollplank som barnen fick bygga ihop, ca 3100 kr 
• Material till en scen som barnen fick bygga ihop, ca 2500 kr. 

 
 

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 6 vinstspel totalt. De stora lotterierna var 12 stycken totalt och det var 
många fina sponsorer som våra representanter lyckas få fram. 
 
Korvvagnen var på plats och sålde som smör av eleverna i årskurs 6. Nästan alla 200 korvar 
tog slut. De skötta detta med glans. 
 
Elever i åk 5 hade ansvar för caféet och skötte detta exceptionellt med föräldrar/lärare i 
bakgrunden som lassade fram mer kakor och kaffe när faten blev tomma. Resultatet för Öppet 
Hus blev ca 21 000 kr kronor. Vinstfördelningen är ca 50/50 mellan lotterierna och försäljning 
av caféet och korvvagnen. 
 
Stort tack för ett stort engagemang hos er föräldrar som bidragit under hela året att sätta 
guldkant på tillvaron för våra barn. 
 
 
Vargön 2014-05-19 
 
 
 
Fredric Nilsson 
Ordförande 
 

 
Alla barn behöver engagerade 

föräldrar 
 
 



Årsredovisning Läsåret 2013/2014

Inkomster

Medlemsavgifter 19 500         
Öppet Hus 2014 23 246         
Överskott Disco 2013 3 951           

Summa Inkomster 46 697      

Kostnader

Klassgemensam aktivitet 542 -             
Föreläsning 1 750 -          

Inköp Öppet Hus 2 040 -          
Lekredskap 4 417,00 -     
Hallevibadet 5 392,00 -     
Glass, färg mm 1 600,00 -     
Fika julstuga 1 635,00 -     
Bussar Skridskor 2 460,00 -     
Bankgiro 621,00 -        
Övriga utgifter 199,00 -        

Summa Utgifter 20 656      

Behållning 22 maj 2014 63 799         

varav
Bank 59 018         
Kassa 4 781           


