Protokoll Föräldraföreningen i Mälarhöjdens skola, FFM
Möte hos Helena Engström
Datum 2017-03-07,1830-20.00
Närvarande: Anna Westberg ordf, Camilla Jakobsson, Helena Engström och Eva Stenhagen
(mötessekreterare)
1. Föregående protokoll och punkter på restlistan
Koll på Klassrepresentanter: Camilla slutför arbetet med att kontrollera och uppdatera listan
Planera årsmöte:
Verksamhetsberättelsen: Camilla bearbetar materialet
Valberedningen: Eva kontaktar årets valberedning,
Övriga material: räkenskapshandlingar, styrelse- och revisionsberättelse.
Beviljande av ansvarsfrihet. Förslag på verksamhetsplan, budget och medlemmar.
Ordförande och två medlemmar till valberedningen
Årsmöte bokas till den 25 april i matsalen kl 1830.
Anna skickar kallelse senast 4 april.
Eva signalerar till valberedningen att styrelsen behöver hjälp med att informera klasser vid
skolstart.
Anna kollar med Martin hur vi kan stötta honom med hans uppdrag inom FFM under hans
frånvaro
Matrådet den 16 mars: Helena bevakar och informerar om detta på Facebook.
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Övrigt: Fråga har inkommit till styrelsen om var våra protokoll finns att läsa. Samtliga protokoll
finns upplagda på vår hemsida. Mötet konstaterar att FFM har god ekonomi då tillströmningen
av nya medlemmar varit större än tidigare år. Swish heter anledningen.
.
Föräldraföreläsningar
Information om föräldraföreläsning: Helena lägger ut informationen Förslag från styrelsen är att
bestämma höstens föreläsningsserie i vår så att detta kan kommuniceras redan vid höststarten
under rubriken-”Detta gör FFM”
Nästa föreläsning att kommunicera : 12 april, 18.30-19.30 föreläsning med Anna Wikfalk- Hur
kan du stärka ditt barns självkänsla
Viktig information: Lås inte upp vänster dörr (från insidan) den är mycket svår att få igen vid
avslutat möte
Camilla skickar ut fråga till rätt klassrepresentant om det finns hugade att arrangera kaffe för
föreläsningskvällen.
Nattvandringar – Anna kollar med Martin om något nytt finns att rapportera
GDPR – styrelsen kollar om vi kan få fram ytterligare information ifall FFM använder/sprider
information som påverkas av den strängare lagstiftningen
Övrigt. boka in ett avstämningsmöte med rektor. Anna bokar möte med rektor.

Nästa möte. 26 mars kl 18.30 Chez Stenhagen, Hägerstensvägen 272 – Fokus är då årsmötet vt
2018!
Vid tangenterna
Eva

