Protokoll styrelsemöte 11 september 2014 klockan 18.30 på Villa Fridhem
Kallade: Sara Monaco, Cim Sabel, Yvonne O´Connell, Mats Lindberg, Björn Irle, Liisa Mast, Veronica Ledin
och Mats Wadell samt Josefina Waldenström och Tor Eriksson
Närvarande: Sara Monaco, Mats Lindberg, Björn Irle, Mats Wadell samt Tor Eriksson (punkt 8)

Agenda
1. Mötets öppnande
a. Mats L utsågs som sekreterare för mötet.
b. Sara utsågs som justeringsman (utöver ordförande)
2. Uppföljning förra styrelseprotokollet
- FFM:s ansökan om organisationsnummer
Björn behöver signerade original av stämmoprotokoll och styrelseprotokoll från
beslutsmötet. (Björn)
- Föreläsning med fokus på föräldrabeteende
Förslag på föreläsningsämne från åk 3 är studieteknik. Sara tipsade om föresläsare om
minnesträning. (Mats W)
- Ansvarig för FFM:s deltagande i Mälarhöjdsdagen 2015, ska vi delta?
Beslutades att inte delta.
- Politisk debatt om skolfrågor med nya kommunpolitiker efter valet i september. Fortsättning från
mötet 9 juni. Vill vi driva detta? Vem ansvarar?
Läggs på is tillsvidare.
3. Uppföljning från mötet med skolledningen 26 augusti.
Bra möte, samsyn i de flesta frågor. Länk på FFM:s hemsida till skolblogg finns sen tidigare.
Nästa möte med skolledningen är 18/11 kl 17-18.
4. Uppföljning och reflektioner från föräldramöten
Info och närvaro från FFM har fungerat bra hittills. Responsen är att det varit bra info från
FFM. Mail bör skickas till föräldrarepresentanter med påminnelse om betalning till FFM,
förslagsvis vid månadsskiftet sep-okt.
5. Ekonomi
- Avgiftsläget
- Byte av firmatecknare
Ekonomiöverlämning pågår från ÅsaSjöberg till Cim.
6. Kommunikation
- Kontaktblad
- FB/Bättre stadsdel
- Lokala tidningar
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Kontaktblad för september ligger ute på hemsidan. Björn har blivit intervjuad av
lokaltidningen Tidningen Liljeholmen/Älvsjö. Mats W kontaktar Karin för login för Facebook
så att fler i styrelsen kan lägga upp inlägg.
7. Trafikgruppen
- Bilfriaveckor
Två bilfria veckor anordnas veckorna 38 och 39. Trafikgruppen och skolan sätter upp
banderoller. Info/nyhet om de bilfria veckorna finns på hemsidan.
8. Lokalgrupp
- Intresse
- Faktainsamling kring ansvar (skola, utbildningsförvaltningen, SISAB, statdsdelen m.fl.)
Tor Eriksson har anmält intresse att delta i en arbetsgrupp och deltog vid mötet. Några fler
bör ingå i arbetsgruppen. Hör efter på föräldramöten samt med mail via
föräldrarepresentanter om intresse att delta.
Kontaktuppgifter Tor:
Mail: toreriksson0@gmail.com
Tfn: 0730-787961
Lokalgruppen läggs till på hemsidan bland övriga intressegrupper. Sara tipsade Tor om att
Yvonne kan ha mer information.
Lokalfrågan tas upp vid nästa möte med skolledningen 18/11.
9. Höstens föräldramöten och arbetsfördelning
Åk 3 – 10 sept kl. 18 Björn och Sara
Åk 2 – 16 sept kl 18 Sara och Mats W
Åk 5 – 17 sept kl. 17.30 Mats L och Cim
Åk 9 – 30 sept kl 18 Björn och Sara, kanske någon mer? Ett viktigt möte!
Åk 7 – 15 okt kl 18 Mats L och Cim
Åk 8 – 21 okt kl 18 Mats W och ngn mer??
Övriga årskurser är avklarade.
Tryck upp inbetalningskort och ta med Manus till föräldramötena finns.
10. Status föräldravandringar och om arbete med att förhindra skadegörelse natten före
skolavslutningen
Hur förbättra uppslutningen? Fortsättning från förra mötet 9 juni.
Tas upp vid nästa styrelsemöte.
11. Nästa möte
Förslag måndag 20/10 kl 18:30-20:30 Plats: Hemma hos ngn? alt Villa Fridhem.
12. Övriga frågor
Inga övriga frågor
Justeras: Björn Irle och Sara Monaco
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