Kallelse och dagordning till FFM STYRELSEMÖTE
Måndag 17 mars 2014, 18:30-20:30, Mälarhöjdens skolas lokaler
Närvarande: Annika Ström, Cim Sabel, Åsa Sjöberg, Sara Monaco, Yvonne o´Connell, Karin Piscator, Björn Irle
Ej närvarande: Johan Ulvenholm Wallqvist

1. Inför årsmötet 24 april 2014
Verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning har lämnats till FFM:s revisor Marie Ljunggren.
Styrelsen gick igenom handlingar till årsmötet.
Styrelsen sammanställer idéer och dokument till tillträdande styrelse, spar ner på ett USB-minne, skriver ut
dokument och sätter i en pärm för spårbarhet och för att underlätta för nästa styrelse.
Revisorn har noterat att en beloppsmässigt större andel av FFM:s kostnader går till högstadiet. Styrelsen tar
detta med sig och har under våren diskuterat och inventerat om det är andra evenemang som skulle kunna
stöttas. Styrelsen konstaterar också att stora delar av det ideella arbetet riktar sig till de yngre klasserna.
Styrelsen konstaterade att intäkter från medlemsavgifter minskat något. Diskussion fördes kring hur
kommande styrelse kan ta fram förenklade rutiner för betalning av medlemsavgifter. Vidare är det av vikt
att styrelsen fortsätter att vara med på föräldramöten för att informera om FFM samt att kommunicera
aktivt varför det är bra för skola, föräldrar och elever att det finns en föräldraförening som lyfter föräldrars
frågor om skolan till skolledningen och organiserar föräldravandring med mera.
Kallelse med förslag på dagordning ska gå ut till medlemmarna minst tre veckor innan årsmötet. FFM har
årsmöte 24 april 18.30 – 20.30 i Mälarhöjdens skolas matsal. Alla föräldrar är hjärtligt välkomna. Förslag på
kallelse och dagordning och verksamhetsberättelse för årsmöte skickas ut av Annika Ström.
2. Kommunikationsfrågor
Förslag på kommunikationsplattform finns. Den har varit på remiss en vända hos styrelsen och kommer att
publiceras på webbplatsen inom kort. Samtal fördes om en eventuell uppgradering av webbplatsen. Den
fungerar men bygger på delvis gammal teknik som leder till svårigheter vid publicering och begränsad
möjlighet när det gäller funktionalitet.
Karin Piscator har kontrollerar att kalendariet är uppdaterat på FFM webbplats. Inaktuell information om
stipendier till skolpoliser har tagits bort.
Cim Sabel berättade om förslag på händelser/verksamhet som elever och skola arbetar med som FFM skulle
kunna lyfta fram och publicera. Cim kommer att titta närmare på ett av förslagen.

FFM Styrelsemöte – Protokoll

Page 1 of 3

Johan Ulvenholm Wallqvist har arbetat med att tydliggörande av FFM erbjudande på webbplatsen och det
har publicerats.

4. Föreläsningar/diskussionskväll
Den 4 mars arrangerade FFM en föreläsning/diskussionskväll och en sammanfattning om
informationskvällen finns på webbplatsen. I diskussionerna konstaterades att det var ett bra
informationsmöte som var välbesökt men att det tydligare ska riktas mot årskurs 6 och uppåt och att det
ska var mer information kring själva föräldravandringarna. Styrelsen bör också moderera diskussionerna
tydligare.
Karin Piscator har kontaktat Sofia Berne, föreläsare om en eventuell föreläsning om internetmobbing.
Det blir en fråga för nästa styrelse att avgöra om och hur man vill gå vidare.
5. Återkoppling av insatser
Johan har haft kontakt med Inge på Mälarhöjden skola om Bokbytardagen.
FFM har ställt sig bakom en skrivelse upprättad av Lögarbergets Föräldraförening till staden om föreslagen
höjning av högsta tillåten hastighet runt skolorna i Mälarhöjden.
6. Inbjudningar och medlemskap
Fd Mälarhöjdens villaförening planerar att arrangera en Mälarhöjdens byfest . Cim berättade om
arrangemanget. Diskussion om och hur FFM:s ska vara med i arrangemanget.
Projekt Axelsberg, MIK. Styrelsen beslöt att FFM ska ställa sig bakom Projekt Axelsberg eftersom
Projekt Axelsberg vänder sig brett till unga och verkar för att en plats ska finnas där unga och vuxna kan
verka tillsammans för en meningsfull och aktiv fritidssysselsättning. På sikt finns ambitionen att det ska
upprättas en idrottshall/anläggning något som skulle gynna flera skolor i området. Det råder sedan lång tid
tillbaka lokalbrist för idrott- och fritidsaktiviteter för flera skolor i området.
Projekt Axelsberg skulle kunna bidra till samverkan mellan unga, vuxna och skolan eftersom det kan bli en
mötesplats för många aktörer. FFM verkar för en god samverkan mellan unga, föräldrar, skolpersonal och
skolledning samt andra aktörer.
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Medlemskap i Föräldraalliansen. Återkoppling från Åsa Sjöberg om betalning av medlemskap. FFM kvarstår i
Föräldraalliansen.
7. Frågor att ta upp på nästa FFM styrelsemöte.
När nästa styrelsemöte är beslutas av FFM:s nya styrelse som väljs på årsmötet 24 april 2014.
8. Övrigt
Styrelsen ses den 3 april för ett planeringsmöte inför årsmötet den 24 april 2014.
Sekreterare:
Björn Irle
Justeras:
Annika Ström
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