Protokoll från FFM KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE
Måndag 29 april 2013, 18:30-ca.20:30, hos Karin Piscator.
Närvarande: Annika Ström, Cim Sabel, Björn Irle, Karin Piscator, Yvonne o`Connell, Åsa Sjöberg och
Johan Ulvenholm Wallqvist.
Frånvarande: Sara Monaco
1. Mötet öppnades
2. Dagordningen godkändes
3. Till sekreterare för mötet valdes Johan Ulvenholm Wallqvist.
4. Som justerare valdes Karin Piscator och Åsa Sjöberg.
5. Som firmatecknare valdes Annika Ström och Åsa Sjöberg.
6. Val av vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuella övriga poster:
Följande personer valdes; Karin Piscator vice ordförande, Åsa Sjöberg, kassör och
Johan Ulvenholm Wallqvist, sekreterare.
7. Fokusområden
Mötet beslutade att boka ett separat möte för att diskutera och besluta om fokusområden för det
kommande året. Datum sattes till 20 maj kl. 18.30-21.00.
8. Fördelning av ansvarsområden genomfördes, se separat excelark, och checklista gicks igenom.
9. Inkomna frågor och förfrågningar
 Förfrågan om FFM ska delta aktivt i Mälarhöjdsföreningen bordlades till efter möte angående
fokusområden, 20 maj.
 Ett ”Stora skolrådet” äger rum 28 maj, kl. 18.00-19.30 i matsalen på Mälarhöjdens skola.
 FFM träffar skolledningen 14 maj, kl. 17.30-18.30.
 Matgruppen: Vi vill bjuda in Cecilia för att få en uppdatering om gruppens arbete.
 Yvonne tog upp att lärare har berättat att Stockholm stad följer Livsmedelsverkets riktlinjer vilket
gör att maten inte saltas och inget salt finns för barnen att använda. Därmed smakar maten inte så
mycket generellt. Något som kan vara värt att undersöka för att få kännedom om hur det är och vad
som gäller.
 Trafikgruppen: Planerade för en bilfri vecka från veckan som börjar den 13/5. För att kunna
genomföra aktiviteten behövs det mer tid för planering och kommunikationsinsatser. Vidare sker
en ombyggnation - ett övergångsställe vid Mickelsgården – under våren. Styrelsen beslutade att ta
ställning till en bilfri vecka till under höstterminen.
10. Datum för styrelsemöten – Annika skickar ut förslag på datum för styrelsemöten
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11. Avslutande

Styrelseordförande

Justeringsman

………………………………………..
Namn förtydligande

……………………………………….
Namn förtydligande

………………………………………..

……………………………………….
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