
  
 Protokoll Föräldraföreningsmöte 
  
 Datum:16 april 2015 
  
 
Närvarande: 
 
FSKA: Maria Åkerlund, Petra Fridolf FSKB: Karin Pantzar 
1A: Maria Strömqvist 1B: Tomas Berg 
2A: Mia Westerblad, Katarina Eklind 2B: 
3A: Lotta Rahm 3B:  
4A: Lena Bruzell 4B: 
5A: Katarina Eklind 5B: Sara Johansson Nelson 
6A: Lotta Rahm, Hanna Helmersson 6B: 
Skola: Christina Pettersson, Christina 
Nilsson, Pelle Brattvall 

Styrelse: Fredric Nilsson, Johanna 
Söderblom, Katarina Eklind,  

Övriga: 
  
1. Mötets öppnande 
Ordförande Fredric Nilsson öppnade mötet med att hälsa alla välkomna. 
 
2. Val av justerare och sekreterare 
Till sekreterare valdes Lotta Rahm 
Till justerare valdes Karin Pantzar 
 
3. Dagordningen 
Mötets dagordning godkändes. 
 
4. Närvarolista 
Närvarolista skickas runt 
 
5. Summering Disco 
197 barn (dock bara en från 6an) kom på discot. Elevrådet hälsade att det var 
uppskattat och att de gärna önskar att föreningen fortsätter att hålla disco 
både vår och höst.  
Synpunkter från föräldrar som volonterande under kvällen var att det måste 
informeras till barnen innan om hur man beter sig på disco. Särskilt under pass 
två (2or till 4or) var det otroligt högljutt, skräpigt och allmänt stökigt. Det gick 



nästan inte att få kontakt med barnen pga. ljudnivån när en aktivitet skulle 
påbörjas. 
 
Förslag lades att till nästa gång se över uppdelningen av klasser. Att ha 2or- 4or 
var inte bra på grund av mognadsskillnaden. 
Inte heller var det bra att lägga 5or och 6or i en grupp då det var så få 6or som 
kom.  
 
Funderingar kring hur man får dit 6or diskuterades men inget förslag gavs. 
 
6. Rinken 
Status:  
Rinken är beställd och levereras under v.20.  
 
Montering:  
När mer information om leverans finns kommer styrelsen skicka ut förslag på 
dag då man ska hjälpas åt att montera rinken. Rinken ska skruvas fast i asfalten 
och borr krävs för att skapa hålen. Innan monteringsdagen kommer styrelsen 
tillsammans med skolan att mäta ut rinkens placering.   
 
Sponsring:  
För att skapa en reparationsfond till framtida skador på rinken har beslut tagits 
att erbjuda företagare att gå in och sponsra rinken. Styrelsen har sett över vad 
ett klistermärke med företagets logga går på, 700 + moms hos Kjellsson.  Beslut 
togs att fråga leverantörerna om sponsorpengar, föreslaget belopp 2000 kronor 
– styrelsen ska se över beloppets rimlighet och höra med WIK vad de tar in i 
sponsring på motsvarande. Förslaget är att företagen själva beställer 
klistermärke utifrån rinkens mått. Styrelsen tar fram ett informationsblad som 
tilltänkta sponsorer får ta del av vid tillfrågan.  
 
Fråga uppkom om föreningen blir skyldig att betala reklamskatt. Styrelsen tar 
reda på svaret till nästa möte. 
 
7. Öppet hus tisdagen 19 maj. 
Status:  
17-18:30: fsk – 2, Även vissa 5or och 6or då de ska hjälpa till i caféet och 
korvvagnen.  
18:30-20:00: 3-6  
Programmets punkter tas fram av rektor för att föreningen ska kunna ordna ett 
inbjudningsprogram.  
 



En bakanmälan skickas med i ryggsäckarna och senast anmälningsdag är 11 maj. 
Informationen ska justeras något från föregående år. Bland annat ska det 
tydligt framgå att inlämnad anmälan betyder att föräldern SKA baka, dvs inget 
meddelande skickas som bekräftelse. Även information om tidigast/senast dag 
att lämna kakor till skolan ska framgå då skolan har svårt att ta emot kakor för 
tidigt.  
 
Sponsorer:  
På föräldraföreningens hemsida kommer en sponsorlista läggas ut där man kan 
skriva in vilka sponsorer man kommer att tillfråga.  
 
Arbetslag:  
Bemanning i: Caféet, Storlotteriet, ”vinst varje gång”lotteriet, fiskedammen, 
korvvagnen. Klassföräldrar kan frivilligt anmäla sig till en plats som behöver 
fyllas och de som inte frivilligt anmäler sig, skrivs upp av styrelsen. 
5or hjälper till i caféet och 6or hjälper till vid korvvagnen. Även hjälp vid 
fiskedammen behövs. Skolan ansvarar för att ordna schema för att fylla dessa 
platser under hela kvällen.  
 
Praktiska förberedelser:  
*De som kan träffas kl 18:30 måndagen den 18 maj i skolmatsalen för att 
förbereda lotterierna. 
*Ansvariga på första passet börjar kl 16 den 19 maj för att förbereda och 
iordningställa. 
*Ansvariga på sista passet stannar kvar tills alla stationer är iordningställa. 
*Styrelsen fixar inköp som krävs för dagen, kaffe, te, mjölk, korv och bröd etc.. 
 
8. Ekonomi 
Johanna informerar: 
FF har ca 50 000 kr idag, efter att rinken är betald återstår ca 7 000 kronor, 
vilket är en mer hälsosam kassa för föreningen – pengarna ska användas.   
 
Planerade kostnader innan årsmötet: 
*Sponsring av Elevens val där föräldraföreningen sponsrar med 2500 kronor. 
*Klassaktiviteter, hittills under våren har detta endast nyttjats av 3A, 
förhoppningen är att fler kommer in med kvitto efter klassbollen. 
*6ornas avslutningsaktivitet.  
 
Kommande intäkter innan årsmötet:  
Öppet hus 
 



Antalet inbetalda medlemsavgifter sjönk stort i höstas vilket innebär att 
budgeterade intäkter inte uppnåtts.  Storsatsningen på rinken tömmer också 
kontot för föreningen. Pga. detta vill/vågar föreningen i dagsläget inte ge några 
sponsringspengar till bland annat ”stigen” som skolan ska anordna i skogsdungen 
bakom kullen.  
 
9. Skolan berättar om planer på skolgården 
Skolan har fått tillåtelse att anordna en stig i dungen. Förhoppningen var att få 
igång detta under våren, om förening kunde sponsra med pengar till grus. Då 
detta inte ges som en möjlighet jobbar skolan vidare med sin plan att anlägga ett 
spår till hösten. 
 
10. Övriga frågor 
Maten upplevs ta slut efter första och andra matpasset, rektorn tar med sig 
frågan och undersöker detta. 
 
Dags att lämna förslag på nya styrelsemedlemmar. För att inte riskera att 
samtliga sittande styrelsemedlemmar försvinner samtidigt nästa år är det 
önskvärt att någon eller några platser byts ut i år.  
 
11. Nytt möte 
Datum för årsmöte: 28 maj.  
 
12. Mötet avslutas 
 
Fredric Nilsson avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
-------------------------------- 
Sekreterare Lotta Rahm 
 
 
 
-------------------------------- 
Karin Pantzar 
Justerar Karin Pantzar 


