PROTOKOLL FRÅN FFM STYRELSEMÖTE
Tisdag den 6 mars 2012, 18:00-ca.19:30, Mälarhöjdens skola konferensrum
Deltagare: Mark Blake, Michael Källbäcker, Cecilia Wallman och Karna Karlsson, Jonas
Vlachos och Elisabet Näslund
Distribution: Ovanstående och Maria Frisinger, - suppleant, samt FFM webb, Björn Irle och
Anna Caballero
§1 Öppnande och godkännande av föreslagen dagordning.
§2 Val av sekreterare och justerare. Cecilia sekr. och Jonas justerare.
§3 Föregående mötesprotokoll, inga kommentarer och är utlagt på hemsidan.
§4 Ekonomi, MF ej närvarande. En avstämning av föreningens ekonomi har gjorts och
presenteras på Årsstämman.
§5 Kalendarium.
a. a. Lilla Rådet den 27/3- år 7-9 28/3- år 4-6 29/3- år F-3. Ann-Marie har skickat
en agenda som representanter ur styrelsen till respektive möte kan fylla på.
Representanterna F-3 JV + MB 4-6 KK och 7-9 CW skickar ut mail till alla klass
representanter om frågor som vill tas upp under mötet
b. b. JV skickar ut lista på adresser till KK och CW + förslag på mail, deadline för
frågor 15/3.
§6 Enkät
a. MB sammanfattar enkäter. Bra utfall, Bra synpunkter, Possitiv inställning till FFM.
b. Läggs ut på hemsidan, EN fixar ett intro, manus MB
§7 Föräldravandring
a. Närpolisen bjuder in till info/utbildnings tillfälle för nattvandrare den 25/4. Skola
och FFM hjälps åt att bjuda in.
§8 Föreläsningsförslag – Aspberger eller adhd i klassen.
a. Planering av en föreläsning till hösten på temat Diagnoser i klassen- Vad kan vi
göra?
§9 Redovisn arbetsgrupper
a. Matgruppen. Inget att rapportera.
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b. Trafikgruppen. Får en pungt på årsmötet + alla FFM:s kanaler att kommunisera ut
info. MK meddelar att gruppen ej tas upp som pungt på Lilla Rådet.
c. Skolmiljö. JV delar med sig av SALSA rapporten
§10 Öppna frågor.
a. MK + EN tittar över stadgarna till årsstämman.
b. KK + CW tittar över stipendierna till åk 9.
§11 Inkomna och övriga frågor.
a. Borttappat. Frågan skickas vidare till skolledningen.
b. Medlemskap i FISS. Bordlades till nästa möte.
c. Södra Sidan. MK konraktar elevrådet och skissar fram en ny skrivelse ang ny
skolgymnastiksal.
d. Ungdomsgården. MK har svarat.
e. Uppdatering. Styrelsen väntar på skolledningens förslag ang hämtning till
skolbarnens aktiviteter som börjar under fritistid.
§12 Årsmötet. MK skickar ut en kallelse + dagordning enligt stadgarna.
§13 Avslut. Nästa möten blir Lilla Råden, Årsmötet och Konstituerande styrelsemöte 19
april samt möte med skolledningen 24 april

FFM Styrelsemöte – Protokoll

Page 2 of 2

