Protokoll årsmöte 20 april 2015 kl. 18.30 i matsalen Mälarhöjdens skola
Kallade: Alla medlemmar i Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola.

Dagordning (i enlighet med FFM:s stadagar)
1. Val av:
a. Till ordförande valdes Björn Irle
b. Till sekreterare valdes Robert Enestedt
c. Till justeringsmän valdes Mats Wadell samt Mats Lindberg
2. Mötet ansågs ha blivit behörigen utlyst
3. Dagordningen fastställdes utan tillägg
4. Björn gick igenom räkenskapshandlingar, samt styrelse- och revisionsberättelse [styrelseberättelse
benämns verksamhetsberättelse och finns tillgänglig på ffm.se].
Följande punkter belystes extra:
a. Möte med skolledningen ang. lokalerna. Paviljongen ska behållas fram till sommaren så
ingen kommer behöva flytta ut denna termin. Inget nytt vad gäller en ny Idrottshall. Försök
görs för att reda ut hur processen för beslut ser ut.
b. Kommunikationen mellan elever och lärare. Björn berättade att intrycket är att
kommunikationen blivit mycket bättre under året.
c. Skolledningens blogg. Här bör FFM och alla andra göra så mycket reklam som möjligt för
den. Om vi får skolledningen att känna att många läser den kommer dom bli mer aktiva och
ge oss mer information.
d. Trafik. Det är som alla vet mycket bilar runt skolan på morgonen. Allt fler blir mer och mer
oroliga för att det snart ska hända en alvarlig olycka. Vi ska alla göra mer reklam för att gå,
cykla och använda ”Gå-Bussarna”. Ett förslag finns att ta bort parkeringen och flytta ut
bommarna till vägen. Det finns även förslag om att det ska bli stoppförbud direkt utanför
skolan för bilar.
e. Klassrepresentanter. Det verkar skifta lite mellan klasserna men det ska finnas
klassrepresentanter upp till 9:an. Bra om FFM jobbar för det.
f. Föreläsningar: Föreläsningarna har i år varit väldigt uppskattade och intresset från
medlemmarna ökat.
g. Föräldravandringar. Föräldravandringarna gör jättestor nytta och intresset från föräldrarna
ökar. FFM undersöker nu om ett samarbete med nattvandring.nu skulle kunna vara aktuellt.
Nattvandring.nu ä en rikstäckande nattvandrar organisation som stöds av bl.a. e-on,
Skandia och Statoil.
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h. Ekonomi. Ekonomin i FFM är mycket god. En fråga varför FFM stöder 9:ornas bal kom upp
och anledningen till det är främst tradition. Årsmötet tyckte att det också är viktigt att
stödja de yngre vilket nya styrelsen kommer jobba vidare med. Pegar går också till föredrag
och bokstipendium. Björn påminde också om att Plusgirot nu stängt
5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
6. Behandling av förslag från styrelse och medlemmar
Beslut togs att:
a. nya styrelsen upprättar verksamhetsplan baserat på styrelsens intentioner och
sammansättning
b. oförändrad medlemsavgift om att 100 kr per läsår och familj ska gälla
7. Beslut togs att oförändrad medlemsavgift om att 100 kr per läsår och familj ska gälla
8. Val av styrelse
a. Styrelsen fick i uppdrag att välja ordförande
b. Till ordinarie ledamöter för två år valdes
i. Mats Wadell, Mats Lindberg, Yvonne O’Connell, Malin Olténg, Robert Enestedt och
Dan Hallqvist.
9. Hela styrelsen valdes till representanter i samrådsorgan inom skolan/rektorsområdet
10. Styrelsen fick i uppdrag att utse revisor och en suppleant för denne
11. Till valberedning valdes:
a. Ordförande: Björn Irle
b. Cim Sabel
c. Sara Monaco
12. Mötets avslutande

Sekreterare: Robert Enestedt
Justeras: Mats Wadell och Mats Lindberg
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