Styrelsemöte FFM den 20110404 kl 19.00
1.Mötes öppnande
Närvaro:
 Per Hagman (ordf)
 Jonas Vlachos
 Karna Karlsson(sekr)



Mark Blake och Thomas Johansson(kommunikations gruppen)
Cecilia Wallman (matgruppen)



Monica Oden(valberedningen)

2. Föregåenden protokoll
Godkändes
3. Rapport från dialoggruppen
8 april kommer gruppen att möte skolledningen.
Ett motförslag till skollednings förslag om ny mötesstruktur är att
FFM önskar 3 stycken små skolråd i stället för 5 som skolledningen föreslog. FFM anser att
detta är för många grupper. Styrelsen vill o0ckså möta skolledningen minst 2 gånger per år.
Skolrådet kan vara kvar men anses var av en informations aktivitet från skola till förälder.
Då skolrådet utkommer med ett protokoll bör man från föräldrar kooperativet betona
önskemål om att 2 justeringsmän bör utses från åhörande föräldrar.
4. Valberedningens arbete
Monika berättade att det finns 3 st kandidater för styrelsearbete. Dock behöver man
representanter från högstadiet. Valberedningen har möte senare i veckan.
5. Omorganisationen F-3
Beslutet om omorganisationen är taget från skolledningens sida
FFM styrelse anser att man gjort vad man kan i denna fråga men betonar att styrelsen bevakar
ärendet och den vidare utvecklingen.

6.Protokollet från skolråden
FFM styrelse anser att det finns felaktigheter och missförstånd i det senaste
skolrådsprotokollet. Beslut: Vid nästa bör man yrka om justeringsmän bland föräldrar
kooperativet.
7. Arbetsgrupperna
Matgruppen- var med och inbjuden på invigningen av matsalen som var mycket lyckad. Band
klipptes och musikspelades. Tal av rektorn. Gruppen planerar vidare kontakt med
skolbespisningen för hjälp och fortsatt stöd för deras arbete. Ny kock börjar i skolan i maj
månad.

8.Årsmötesplanering
Verksamhetsberättelsen skall vara Per tillhanda snarast. Påminnelser till respektive grupp har
gått ut om detta redan.
Årsmötes är till den 26/4 kl 18.30 i aulan. Kallelse skickas ut senast 14 dgr innan.
Förberedande styrelsemöte den 18 april kl 19.00.
9.Övriga frågor
Styrelsen beslutade att ge bidrag till 9:ornas avslutnings bal. Beslutad summa: 8000:-

Karna Karlsson
FFM Sekreterare

