Protokoll Föräldraföreningen i Mälarhöjdens skola, FFM
Konstituerande möte på restaurang Astrids/Mälarhöjden
Datum 2017-05-04, 1830-2000
Närarande: Robert Enestedt (tidigare styrelseledamot), Sara Monaco (valberedningen)
Styrelsen består av Anna Westberg, Camilla Jakobsson, Tor Eriksson, Martin Wikfalk, Helena
Engström och Eva Stenhagen (mötessekreterare)
1. Beslut
Ordförande: Anna Westberg
v Ordförande: Camilla Jakobsson
Kassör: Martin Wikfalk
Sekreterare: Eva Stenhagen
2. Fördelning av ansvarsområden
Skolans lokalfråga (ombyggnad/tillbyggnad): Tor
Teknikfrågor /Hemsidan/Dropbox :Helena
Föräldravandringar: Martin med stöd av Robert Enestedt som är intresserad av att fortsätta
bidra till arbetet med föräldravandringarna
Kontakt med föräldrar och rektor: Anna & Camilla
FFM kommunikation via hemsidan/Facebook: Eva med stöd av Camilla
3. To Do’s till nästa möte
• Helena kontaktar Mats Wadell angående hemsidan.Stöd kan tas av Robert.
• Eva kontaktar skolan för uppgift om
o vårens bokstipendier
o datum för förskoleklassernas första höstmöte
o datum för höstens klassmöten
• Martin kontaktar fd kassör Mats Lindberg för att bli insatt i föreningens ekonomi.

4. Nästa möte: 31 maj kl 1830 hos Camilla Jakobsson, Bisittargatan 15.
Viktig punkt på agendan: Vad vill vi göra för att marknadsföra FFM under hösten 2017
Tack Camilla för att vi får mötas hemma hos dig!

5. Informationspunkter från mötet
Roberts ”att tänka på” tips:
1. Vidareutveckla Trygghetsappen Trygve har i dagens läge 40 användare.
2. Fokusera på ett antal ansvarsområden i föreningen, detta underlättar kommunikationen om
varför FFM finns och vad man jobbar med. Varför inte 4 kärnfrågor!!!
3. Aktivera andra föräldrar i arbetet –Mälarhöjden är en stor skola med engagerade föräldrar –
utnyttja detta!
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4. Skolan får ny rektor, troligtvis i höst. Föreningen behöver agera aktivt för att skapa ett gott
samarbetsklimat med den nya skolledningen.
5. Ansvarsmatrisen: presenteras av Sara Monaco
6. Kommunikationen behöver skötas via Webben/Facebook. Hemsidan tarvar arbete då
innehållet inte är uppdaterat.
7. Swishnummer skulle underlätta för föräldrar att betala årsavgiften
8. Föräldraföredragen har varit uppskattade inslag i FFMs verksamhet. Föreningen Mentor har
bidragit med föreläsare. Ansvarig i förra styrelsen: Mats Lindberg
Kontaktuppgifter till nya styrelsen:
anna.westberg@hotmail.com
0761 358538
camillajakobsson73@telia.com
070 2913022
toreriksson0@gmail.com
0730 787961
martinwikfalk@me.com
070 0091816
engstrom.helena@gmail.com
eva.stenhagen2@gmail.com
0733 441786

Stockholm, den 4 maj, 2017

Justeras:

Anna Westberg

FFM

Martin Wikfalk
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