PROTOKOLL FRÅN FFM KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE
Se även separat aktivitetslista för summering av beslut och åtgärdspunkter

Tisdag 5 maj 2011, 21:00‐ca.22:30, Mälarhöjden
Deltagare:

Mark Blake (MB), Cecilia Wallman (CW), Maria Frisinger (MF), Jonas Vlachos (JV),
Michael Källbäcker (MK)
Distribution: Ovanstående, Karna Karlsson (KK), Elisabet Näslund (EN), Lotta Bolin (LB) ‐ suppleant,
samt FFM webb (efter justering)
§1 Öppnande och introduktion av styrelsemedlemmar
§2 Föreslagen dagordning godkändes

§2 Till sekreterare för detta möte valdes Michael Källbäcker
§3 Diskussion kring FFMs syfte (http://www.ffm.se/index.php?sida=om‐oss). Det som befintliga stadgar
beskriver gällande syfte anses fortfarande vara ok. Beslut om att revidera text på FFM hemsida, se vidare
aktivitetslista.
§4 Beslut: Till Ordförande för FFM valdes Michael Källbäcker, på 1 år, av enhetlig styrelse. Mark Blake
valdes till Vice Ordförande, Kassör Maria Frisinger, Sekreterare Karna Karlsson.
§5 Förslag till fördelning av ansvarsområden och kontaktpersoner enligt följande. Beslut tas vid nästa möte
• Föräldravandring, inkl kontakt med fältassistenter – Maria Frisinger
• Intressegrupper
o Trafikgruppen – Björn Irle (ej styrelsemedlem) sammanhållande för intressegruppen.
(Michael Källbäcker är kontaktperson från styrelsen till trafikgruppen)
o Matgruppen – Cecilia Wallman
o Skolmiljö – Jonas Vlachos
• Kontakter med ’Lilla råden’
o F‐3 – Mark Blake
o 4‐6 – Karna Karlsson
o 7‐9 – Cecilia Wallman
• Kontakter med Elevråd – Michael Källbäcker
• Kommunikation – samtliga styrelsemedlemmar har ansvar, dock specifika områden
o FFM webb – Elisabet Näslund (Jonas Vlachos under övergångsperiod)
o Mailadress till styrelsen (styrelsen@ffm.se) – Jonas Vlachos uppdaterar så samtliga nya
styrelsemedlemmar får kopia av inkommande mail. Se även Övriga frågor
o Löpande information via t.ex. Kontaktblad – Elisabet Näslund
o Kontakt med Föräldrarepresentanter – Michael Källbäcker och Elisabet Näslund
• Övriga aktiviteter
o Föredrag – Bordlades till nästa möte
o Stipendier – Se punkt 7 nedan
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§6 Intäkter ‐ plan för medlemsavgifter och medlemsregister – Bordlades till nästa möte
§7 Utgifter
a) Åkband till skolpoliserna – Michael Källbäcker tar kontakt med Kalid på skolan
b) Stipendier till skolavslutningen – Cecilia Wallman tar kontakt med skolledningen för åk9
c) Övriga – inga för tillfället
§8 Diskussion kring möten med skolledningen. Michael Källbäcker tar första kontakt med rektor och föreslår
möte under maj 2011, antingen enskilt eller tillsammans med övriga styrelsemedlemmar
§9 Datum för nästa styrelsemöte. I samband, efter, första möte med skolledningen. Michael återkommer
efter besked från skolledningen.
§10 Inkomna och övriga frågor
• Stadgar ska revideras inför nästa årsmöte 2012, dock enbart mindre justeringar
• Tillgång till mailboxen till styrelsen (styrelsen@ffm.se) bör kunna ges istället för att alla mail skickas
till samtliga styrelsemedlemmar. Mark Blake reder ut hur mailfunktionen ser ut och kommer med
förslag
• Skolpoliser – frågor och ställningstaganden hanteras vid Trafikgruppen
• Firmatecknande och överlämning av ekonomi/kassa – Maria Frisinger kontaktar avgående kassör
§11 Avslutande
Bilaga: Aktivitetslista
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