FFM Styrelsemöte Protokoll 2018-01-24
Plats; Hos Anna, Bisittargatan 4
Tid; 18,30-19,30
Medverkande: Helena Engström, Tor Eriksson, Camilla Jakobsson, Anna Westberg
1. Uppföljning föregående protokoll
Utestående uppgifter
Anna och Camilla ska stämma av klassrepresentanter från mötet i december
Ta upp med rektorn Micael om vi kan göra utskick via lärarna istället från FFM
Kolla om manual för aulan ligger på Drop box - Anna
2. Planering Årsmöte; Vi avser att bjuda in till ett Årsmöte i april. Anna går igenom vad som ska
planeras inför detta och sammankallar samt informerar om uppgifter. Helena kontrollerar
valberedning. Camilla går igenom uppgifter inför verksamhetsberättelsen.
3. FFM´s teman vt 18; Uppföljning från resp temaområdet
Föreläsningar – diskussion ny föresläsning vt 18: Planerade föreläsningar
- 22 februari kl 18.00 – föreläsning Mentor ”Livspusslet”
- 16 maj kl 18.00 – 19.15 – Petter Ivarsson Bris ”Du behövs som vuxen”
- Vi planerar att i mars/april bjuda in Anna Wikfalk till en repris på tidigare föreläsning
som var mycket uppskattat. Anna Westberg tar kontakt och planerar.
Nattvandring; Martin kunde tyvärr inte delta vid detta möte. Ingen ny information.
Lokalgruppen;
Angående bygge av ny idrottshall för skolan: Tor uppdaterar att ett planerat möte mellan
rektorn och utbildningsnämnden med anledning av bygget av idrottshall var planerat till
den 7 december men blev tyvärr inställt. Mötet skulle flyttas till efter jul och nyårshelgen
2017 men ännu ingen ny mötestid inbokat som Tor känner till. FFM har i november 2017
undersökt om det finns ett faktiskt beslut angående bygget men då framkom att ett beslut
kring byggstart ej finns. Tor håller kontakt med vår rektor Micael Pettersson för dialog
kring nästa steg.
Matrådet: Fråga har uppkommit avseende frukost, huruvida man kan bli serverad på
skolan eller ta med sig frukost själv. Dessa alternativ har inte varit möjliga och nu
efterfrågas i ett brev till FFM huruvida detta kan omvärderas. FFM ställer frågan till skolan
och återkommer.
4. Aktuella åsikter eller förslag från föräldrar sedan senaste mötet; Nej, inga andra frågor utöver
frågan kring frukost
5. Övrigt; ekonomi; Vi har en god ekonomi med möjlighet att boka föreläsningar, bidrag till niornas
bal och bokstipendier till niorna. Vi ser att vi har fått fler medlemmar än tidigare år, vilket vi
uppskattar.
6. Nästa möte 7 mars kl 18,30 hos Helena Engström, Storsvängen 71.
Vid protokollet Anna Westberg

