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 Protokoll Föräldraföreningsmöte 
  
 Datum:4 December 2014 
  
 
Närvarande: 
 
FSKA:Petra Fridolf, Malin Åkerlund FSKB:Karin Pantzar, Nina Bååw 

Wennerstrand 
1A:Maria Strömqvist, Linda Johnson 1B:Jennie Berg 
2A:Mia Westerblad 2B:Charlott Sandberg 
3A:Lotta Rahm, Ameli Lans 3B:Fredric Nilsson, Angelica Packalén 
4A:Lena Bruzell 4B: 
5A:Johanna Söderblom, Katarina 
Eklind 

5B:Sara Johansson Nelson, Magnus 
Lilja 

6A: 6B: 
Skola:Pelle Brattwall, Christina 
Pettersson, Christina Nilsson 

Styrelse:Fredric Nilsson, Johanna 
Söderblom, Katarina Eklind, Angelica 
Packalén 

Övriga: 
 
  
1. Mötets öppnande 
 
Ordförande Fredric Nilsson öppnade kvällens möte och hälsade alla välkomna. 
 
2. Val av justerare 
 
Till justerare valdes Lena Bruzell. 
 
3. Dagordningen 
 
Mötets dagordning godkändes. 
 
4. Närvarolista 
 
Närvarolista skickas runt 
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5. Redovisning av aktiviteter: 
 
Disco – Ca 188 elever närvarande och det var mycket god uppslutning föräldrar. 
Joakim Tellskog, discots DJ, var outstanding i vanlig ordning och många 
föräldrar ställde upp och hjälpte till så att städningen enbart var ett nöje !! 
 
Resultatet blev ett överskott på 3 312 kr. 
 
Höstlovsbad – Hela 258 stycken av eleverna och dess familjer uttnyttjade FF 
Granås erbjudande om gratis bad på Hallevibadet under höstlovet. 
 
Det hela kostade 7 086 kr. 
 
6. Förslag på inköp: 
 
Rink - Beslut togs på att investera ca 40 000 kr på en rink på 12X6 meter. Men 
en hel del arbete kvarstår. Det finns två olika alternativ på var den ska vara och 
där ett av alternativen kräver en hel del markarbete och därmed måste vi ha en 
sponsor till detta. Fredric ska kontakta projektet Gröna Skolgårdar. Vidare så är 
det ok att sälja ”sponsorbitar” på rinken. Detta bör sättas i en fond för 
kommande underhållsarbete som kommer att krävas på rinken som FF Granås är 
ansvarig för.  
 
Frågan kring en dörr för handikappanpassning togs upp. Fredric tar kontakt med 
leverantören och hör vad det finns för alternativ och vad det är för kostnad.  
 
Frågan kring att det var ännu en sak på skolgården som inriktade sig på idrott 
och att det kanske mest skulle vara killar som använde den diskuterades. Vi kom 
fram till att skolan faktiskt har en idrottsprofil och att framtida investeringar 
kan ta användning mellan killar/tjejer i beaktande. 
 
Julfika – Beslut togs att FF Granås sponsrar med festis och pepparkaka. 
 
7. Påminnelser 
 
Medlemsavgift – Färre än vanligt har betalt in avgiften en påminnelse kommer ut 
nästa vecka. 
 
Klassgemsamma aktiviteter – Ett utskick med förslag på aktiviteter och 
information om vad det innebär kommer att gå ut ihop med påminnelsen om 
medlemsavgiften nästa vecka. 



 
www.ffgranas.se 
www.facebook.com/ffgranas 
styrelsen@ffgranas.se 

 
8. Övriga frågor 
 
Schack brädet utomhus – kan fritids få upp intresset för den? 
 
 
9. Kommande möten 
 
26/2 18.30 
 
16/4 18.30 
 
Årsmöte 28/5 18.30 
 
 
10. Mötets avslutande 
 
Ordförande Fredric Nilsson förklarade mötet avslutat. 
 
 
……………………………………………. 
Angelica Packalén, sekreterare 
 
 
……………………………………………       
Lena Bruzell,  justerare 
 




























