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 Protokoll Föräldraföreningsmöte 
  
 Datum: 2015-05-28 
  
 
Närvarande: 
 
FSKA:  FSKB:  
1A:  1B: Jennie Berg 
2A: 2B:  
3A: Morgan Rahm 3B: 
4A: 4B:  
5A:  5B:  
6A: Hanna Helmersson 6B: 
Skola: Christina Nilsson (Rektor) Styrelse: Fredric Nilsson 3B & 5A, 

Katarina Eklind (Vice ordf) 2A & 5A, 
Johanna Söderblom (Kassör) 2A &5A 
och Angelica Packalén (Sekreterare) 
3B. 

Övriga: 
 
  
1. Mötets öppnande 
 
Ordförande Fredric Nilsson öppnade kvällens årsmöte och de få närvarande 
hälsades välkomna. 
 
2. Val av justerare 
 
Till justerare valdes Hanna Helmersson. 
 
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 och en ny ledamot tillkommer. Vi 
hoppas på fler ledamöter till hösten då flera medlemmar av styrelsen ser detta 
som sitt sista år. 
 
Ordförande: Fredric Nilsson 
Vice ordförande: Katarina Eklind 
Kassör: Johanna Söderblom 
Sekreterare: Angelica Packalén 
Ledamot: Karin Pantzar 
 
6. Fastställande av medlemsavgift 
 
150 kr fastställdes som medlemsavgift även nästa år. 
 
7. Rinken 
 
Leveransbesked är vecka 23. När den har kommit, kommer en förfrågan att 
skickas ut till föräldrarna att hjälpa till att sätta upp den innan skolavslutningen. 
 
Invigning av rinken kommer att ske i samband med 10-års jubiléet som kommer 
att firas med olika aktiviteter under vecka 37. 
 
Vi har fått en sponsor till rinken och det är Kjellssons. Vi har även lämnat 
förfrågningar till följande företag: 
 
ICA Älgen 
Vargöns ZOO 
GKN Aerospace 
Emils Bygg 
Wargöns IK 
 
Vet man någon som kan tänka sig att sponsra så är man välkommen att höra av sig 
till föräldraföreningen. Vi har information om hur det går till och vad som gäller. 
Det kostar 2000 kr + tryck, men som sagt mer information finns även på vår 
hemsida och facebook. 
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8. Planering inför nästa termin 
 
Nya klassrepresentanter kommer vi att få meddelande via lärarna då de har 
höstens första möte med klasserna. Dessutom ska Föräldraföreningen försöka 
informera på varje föräldramöte vad vi gör. Detta tyckte vi fungerade bra förra 
året. Föräldraföreningen kommer att bjuda på kaffe på alla föräldramöten. 
 
Vi beslutade att lägga discot den 23/10 som en god start på höstlovet. Vi 
pratade om att kanske locka mer 6:or till discot med att hjälpa till för att få 
sponsring av FF Granås för en avslutningsaktivitet. 
 
Förfrågan om sponsring till stigen bakom kullen har inkommit och vi kommer att 
se på det inför höstterminen då vi ser hur mycket klassaktiviteter vi har nu på 
våren. 
 
Paviljongerna kommer att vara på plats vid skolstart för eleverna vilket innebär 
mer plats och bättre planering för våra barn på skolan. 
 
9. Möte 
 
Nästa möte blir när alla klasserna har haft sitt första föräldramöte i höst. 
Föräldraföreningsmöte nästa års terminer: 
1/10 18.30 
3/12 18.30 
3/3 18.30 
 
Förslag på att tidigarelägga Öppet Hus till den 7/4 för att det är så mycket 
andra aktiviteter i Maj. 
 
Årsmöte 12/5 18.30 
 
10. Mötets avslutande 
 
Ordförande Fredric Nilsson förklarade mötet avslutat. 
 
 
……………………………………………. 
Angelica Packalén, sekreterare 
 
 
……………………………………………       
Hanna Helmersson, justerare 
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 Verksamhetsredovisning läsåret 2014/15 
  
  
  
 
 
 

Året%i%sammandrag%
 
Första skoldagen inleddes med den traditionella skolstarts-glassen, vilken var uppskattad även 
i år. 
 
Höstlovet inleddes med ett disco på Hallevi och under höstlovsveckan bjöd 
föräldraföreningen alla familjer på Granåsskolan på höstlovsbad.   
 
Under hösten tog vi beslut om att köpa in en rink till skolgården. I rinken kan man både spela 
innebandy, landhockey etc och vintertid kan man spola en isbana. 
 
På begäran av elevrådet ordnades ett disco även på vårterminen. 
 
Årets stora händelse är vårens Öppet hus. Tillsammans med barn, klassrepresentanter, 
föräldrar och skola lyckades det även i år bli en fantastisk kväll.  
 
Under början av året var det bra uppslutning på våra möten men under den senare halvan har 
det tyvärr avtagit väldigt. Vissa möten har det bara varit ett par stycken och alla klasser har 
inte haft sina representanter på något möte under vårterminen. I år har det också varit väldigt 
vikande siffror på den frivilliga medlemsavgiften, ca 25% mindre jämfört med tidigare år. 
Dock måste sägas att de klassrepresentanter som är engagerade ställer verkligen upp i vått och 
torrt.  

%

%

Vald%styrelse%för%läsåret%2014/15:%%
 
Ordförande, Fredric Nilsson 
Vice ordförande, Katarina Eklind  
Sekreterare, Angelica Packalén 
Kassör, Johanna Söderblom 
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Föreningen%har%sponsrat:%
 

Klassgemensamma)aktiviteter:)
 
Vi fortsätter att sponsra Klassgemensamma aktiviteter under denna verksamhetsperiod. 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:)
 
Under höstlovet bjöd föräldraföreningen på entrébiljett för alla familjer på Granåsskolan. Ca 
260 personer utnyttjade detta erbjudande. 

Skoldisco:)
 
Fredagen innan höstlovet anordnades disco på Hallevi för hela Granåsskolan uppdelat på tre 
olika tider. Ca 190 elever var närvarande. Närmare 3000 kr blev förtjänsten på discot. 
 
Elevrådet önskade även ett skoldisco på våren och det blev samma upplägg som höstens 
disco. 197 stycken elever kom på discot, dock endast en från sexorna. 

Pepparkakor:)
 
Föräldraföreningen bjöd barnen på julfika (pepparkakor och festis). 

Material:)
 
Föräldraföreningen beslutade att köpa in en rink till skolgården för ca 40 000 kr. Leverans 
väntas under vecka 23 och målet är att montera upp den innan skolavslutningen. 
 

Elevens)Val)
 
Till elevens val sponsrade vi med 2500 kr.  
 

%
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%

%

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 8 vinstspel totalt. De stora lotterierna var 12 stycken totalt och det var 
många fina sponsorer som våra representanter lyckas få fram till storvinsterna. I övrigt var det 
sämre med sponsorer. 
 
Korvvagnen var på plats och sålde som smör av eleverna i årskurs 6. Nästan alla 200 korvar 
tog slut. De skötte 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 23 000 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 2015-05-25 
 
 
 
Fredric Nilsson 
Ordförande 
 

 
Alla barn behöver engagerade 

föräldrar 


























