
  
 Protokoll Föräldraföreningsmöte 
  
 Datum: 3 mars 2016 
  
 
Närvarande: 
 
FSKA:  FSKB: Angelika Nordqvist, Ulrika 

Alfredsson, Pernilla Nordqvist 
1A: Joacim Eriksson,  1B: Marie Alexandersson, Karin 

Pantzar, Maud Gustavsson, Angelica 
Packalén 

2A: Angelika Nordqvist, Ulrika 
Alfredsson 

2B:Pelle Brattvall 

3A: Katarina Eklind, Johanna 
Söderblom, Mia Westerblad 

3B: Pelle Brattvall 

4A: Helén Karlsson 4B:Sandra Gustafsson, Fredric Nilsson, 
Angelica Packalén 

5A: Johan Lundgren 5B: Ann-Charlotte Solvang 
6A: Joacim Eriksson, Johanna 
Söderblom 

6B:Johan Lundgren 

Skola: Christina Pettersson, Christina 
Nilsson, Pelle Brattvall 

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

  
1. Mötets öppnande 
Ordförande Fredric Nilsson öppnade mötet med att hälsa alla välkomna. 
 
2. Val av justerare och sekreterare 
Till sekreterare valdes Angelica Packalén 
Till justerare valdes Sandra Gustafsson 
 
3. Dagordningen 
Mötets dagordning godkändes. 
 
4. Närvarolista 
Närvarolista skickas runt. 
 
 



 
 
 
5. Disco tisdag 8 mars 
 
Bra gensvar på ansvarsfördelningen nästan alla platser uppbokade och efter 
mötet var det endast en vakans kvar. 
 
Inköp ordnar Katarina och kommer även att skriva upp mängder inför kommande 
disco och nya inköpare. Självlysande armband mycket populära det hoppas vi att 
vi hittar igen. 
 
Ny fördelning på discot då vi har första gruppen för FSK & 1:or, 2,3 & 4:or och 
sista gruppen 5 & 6. 
 
Lokalen är PRO-gården där vi betalar ordinarie hyra denna gång – 1000 kr. DJ – 
Joakim Tellskog eftersom han inte tar något för sin utrustning och ställer upp 
varje gång beslutade vi att ge honom biocheckar till hela familjen. 
 
Vi kommer ej längre att få ut några klasslistor pga av sekretess så Christina 
kommer att lägga ut denna information på VÄL så att föräldrar kan lägga en lapp 
med telefonnummer i fickan om något skulle inträffa när inte barnen kan sina 
föräldrars telefonnummer. 
 
Ulrica tar med discolamporna. Johanna fixar stämplar & växelkassa. 
 
6. Öppet hus 13 april 
 
Programmet ser ut som förra året dvs: 
 
17.00-18.30 FSK, 1 & 2:or 
18.30-20.00 3 & 4:or 
 
5 & 6:or är där hela tiden då de hjälper till med kiosk och korvförsäljning. 
 
Pelle kollar upp korvvagn. Inköp sköter Katarina och Johanna/Karin. 
 
Angelica tar med en kaffekokare. 
 



Uppmaning att jaga sponsorer – sponsorlistan kommer att läggas ut och vi har 
redan en hel del sponsorer klara. En annons i Vänersborgaren är det vi erbjuder 
sponsorerna. Viktigt att fråga om de vill vara med i en tackannons eller inte. 
 
Baklappen har alltid väckt olika diskussioner men vi beslutade att skicka ut den 
som vanligt i  samma format. Men vi bad skolan att poängtera ytterligare att inte 
baka något med nötter i. 
 
Dagen innan öppet hus den 12 April samlas vi klockan 18 för att fixa att lotterier 
inför öppet hus dagen därpå. 
 
Arbetslagslistor kommer att läggas ut och där kan man då sätta upp sig på något 
av passen antingen i lotterierna eller kiosken. 
 
7. Ekonomisk Redovisning  
 
Ca 27 000 kr i kassan efter betalning av Julmys och Hyra för PRO-gården. Vi 
räknar även med mer klassgemensamma aktiviteter där vi har en budget på ca 
7000 – 8000 kr än så länge är inte mycket nyttjat. Vi kommer även ha en utgift 
på ca 8000 -9000 kr som är en avslutningsaktivitet för 6:orna. 
 
 
8. Övriga frågor 
 
Rektor Christina berättar att under vecka 18-20 kommer vi föräldrar att 
erbjudas att gå på en föreläsning som heter Dataspelsakuten med Patrik Vincent. 
Det är ett samarbete med andra skolor i Vänersborg som gjort att de har 
möjligheten att erbjuda oss föräldrar detta. Det är ju ett mycket intressant 
område som alla föräldrar bör veta mer om. 
 
Fritids har ansökt till Gröna Skolgårdar till grus och markduk etc till stigen. 
 
14. Nästa möte – Årsmöte 
 
12 maj 2016 18.30 Matsalen 
 
15. Mötet avslutas 
 
Ordförande Fredric Nilsson avslutar mötet. 
 
 



 
 
 
-------------------------------- 
Sekreterare Angelica Packalén 
 
 
 
-------------------------------- 
Justerare Sandra Gustafsson 
 


