Protokoll styrelsemöte 20 oktober 2014 klockan 18.30 hos Liisa Mast
Närvarande: Sara Monaco, Cim Sabel, Yvonne O´Connell, Mats Lindberg, Björn Irle, Liisa Mast och Veronica
Ledin

Agenda
1. Mötets öppnande
a. Veronica Ledin utsågs som sekreterare för mötet.
b. Cim Sabel utsågs som justeringsman (utöver ordförande)
2. Uppföljning förra styrelseprotokollet
- FFM:s ansökan om organisationsnummer (Björn). Stämmoprotokollet från årsmötet samt
konstituerande protokollet samt övrigt material samlas in och skickas in till Skatteverket snarast.
- Trafik- och lokalgrupp
Bilfria veckorna föll väl ut. Lärare och elever uppskattar dessa. Trafikgruppen gör ett mycket bra
arbete! Förslag från Yvonne om åtgärder: kan den högra bilparkeringen vid Lungtorpsvägen tas
bort/göras om, kan trafikgruppen föra fram detta som förslag? Björn kontaktar ansvarig för
trafikgruppen. Ett annat förslag är ett räcke mot biltrafiken för att öka tryggheten för cykelvägen
längs med Slättgårdsvägen.
- Ekonomi, firmatecknare
Överlämnande pågår från tidigare kassör, den ekonomiska situationen måste klarläggas till nästa
möte.
-Lokalfrågan – Tor Eriksson, önskan om att med hans ledning skapa kunskap om ansvarsfördelning
bland relevanta aktörer (stadsdel, skola, SISAB m.fl.). Tor deltar i nästa möte med skolledningen
den 18 november kl 17-18 för att dryfta frågan med rektor.
- Skolavslutningsnatten. Ingen respons från föräldrar. FFM föreslår att vi täcker upp hela natten
med föräldravandrare kl 21-06.
- Nattvandringar
Fungerar bättre än tidigare, men hur kan motivationen öka för att det ska kännas positivt att gå
ut? Bra med kontakt med fältassistenterna inför varje nytt pass. Vore bra om man kunde visa på
effekten av föräldravandringar. Stockholms stads trygghetsenkäter – vad var resultatet av dessa?
Hur får vi återkoppling från föräldrar och hur kan vi ge positiv feedback, vad tycker föräldrarna
som deltar är positivt med föräldravandringarna? Arbete och reflektioner fortsätter.
3. Uppföljning och reflektioner från föräldramöten. Åk 5 och åk 7 har överlag låg anmälan för
deltagande som FFM-representanter. Vi bör skicka mail till de mentorer som har klasser som inte
har anmält sig.
4. Ekonomi – Cim Sabel går med hjälp av Veronica Ledin igenom ekonomin till nästa möte.
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5. Matrådet
Malin Olteng ny i matrådet. Kökschefen Niklas skriver protokoll från senaste mötet i september, har
ännu ej skickats ut.
FFM förslag om webenkät som matrådet och Niklas ska arbeta fram tillsammans, ska gå ut till elever
med Magnus Bolanders hjälp och tydliggöra elevernas åsikter om skolmaten. FFM-styrelse kan vara
testpersoner innan enkäten går iväg.
6. Uppdatering hemsidan görs regelbundet, behöver se över igen så att den har aktuell info.
- Trafikgrupp
- Lokalgrupp
- Kontaktformulär
- Matgrupp
- Föräldrarepresentanter
- Styrelse, mm
Kontaktformuläret – kommer till webmaster – ta bort detta på webben, annan kontakt såsom mail till
styrelsen förordas. Mats och Mats ansvarar.
7. Föreläsning 25 nov kl 19–21 Mattias Ribbing – för föräldrar och pedagoger. Vi hoppas på högt
deltagande.
- Inbjudan/spridning, till skolledning och föräldrarepresentanter (Sara Monaco), lägg ut på
hemsidan (Mats och Mats).
Alla samlas kl 18 för att möblera och stannar efteråt för att ställa i ordning. Ta med lappar för
inbetalning
8. Kommunikation
- Kontaktblad – inget ytterligare planerat för ht 2014
- FB/Bättre stadsdel
- Lokala tidningar

9. Nästa möte
1 dec 18.30 hos Veronica Ledin
18 nov möte skolledning kl 17-18. Lokalfrågan är huvudpunkten, skicka denna samt övriga punkter
(bl.a. trafikfrågan) till skolledning inför mötet senast 10 november (mail till Björn). Tor Eriksson
formulerar sin egen punkt och skickar till Björn Irle.
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