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

Tisdag 7 juni 2011, 17:00‐ca.17:30, Mälarhöjdensskola konferensrum
Deltagare:
Mark Blake (MB), Cecilia Wallman (CW), Maria Frisinger (MF), Michael Källbäcker (MK)
Distribution: Ovanstående, Karna Karlsson (KK), Jonas Vlachos (JV), Elisabet Näslund (EN),
Lotta Bolin (LB) ‐ suppleant, samt FFM webb (efter justering)
§1 Öppnande och föreslagen dagordning godkändes
§2 Till sekreterare för detta möte valdes Michael Källbäcker
§3 Föregående mötesprotokoll och öppna frågor/’actions’
Undertecknat protokoll från konstituerande styrelsemötet redovisades och lades till handlingarna
Det undertecknade protokollet medger att firmatecknande och överlämning av ekonomi/kassa har kunnat
göras. MK och MF är nu firmatecknare
Status på Öppna frågor och uppdatering i separat aktivitetslista
§4 Sammanfattning av möte med skolledningen
1a mötet med skolledningen hölls tisdag 7 juni 15:30‐16:45. Mötet upplevdes som positivt av FFM och la en
grund för fortsatt dialog. Se vidare separata noteringar från detta möte, gjorda av Magnus Bohlin,
tillgängliga på skolans webbplats.
§5 Framtida aktiviteter/frågor, inkl externa föreläsningar – skapa engagemang från och värde för föräldrar.
Delvis diskuterat vid mötet med skolledningen. Vidare diskussion bordlades till FFM styrelsemöte i augusti
§6 Medlemsavgifter – övergång till ny betalningsplan
Bordlades till FFM styrelsemöte i augusti
§7 Informations’kampanj’ vid terminsstart HT2011
Bordlades till FFM styrelsemöte i augusti
§8 Redovisningar från arbetsgrupper (Trafik/Mat/Skolmiljö)
Se appendix vidare i detta dokument
§9 FFM bord vid Mälarhöjdensdag i september
Inbjudan från Mälarhöjdens Villaägarförening med erbjudande om plats för bord vid Mälarhöjdensdag sön
11 september. Plats är kostnadsfri. Ordförande förordar deltagande för att marknadsföra FFM. Beslut och
organisation vid styrelsemöte i augusti.
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§10 Datum och ansvar vid kommande styrelsemöten
Nästkommande styrelsemöte bokades till torsdag 11 aug 18:00‐20:00. Mötet blir även ett arbetsmöte för
att formulera informations’kampanj’ och material för utdelning till klasserna vid skolstart alt första
föräldramöten. Arbetsgrupper bjuds in.
Efter ordförandes möte med rektor (29 juni) för att planera div möten inför hösten läggs även datum för
FFM styrelsemöte.
§11 Inkomna och övriga frågor
• En förfråga ang arkivering av FFM tidigare dokument och material har inkommit från av skolan
utsedd arkivarie (Anders Hedman).
Beslut: Avvakta med frågan. Dokument från FFM finns på ffm.se och anses tillräckligt.
• Åkband till skolpoliserna, inhandlas och överlämnas till Kalid av MK
• Stipendier till skolavslutningen, inhandlas och överlämnas vid skolavslutningen av CW
§12 Avslutande
Bilaga: Aktivitetslista
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Appendix: Redovisning från trafikgrupp
den 3 juni 2011 12:26
Följande har hänt sedan sist:
Vi har tillsammans med de biträdande rektorerna träffat två representanter från stadens trafikkontor. En av
dem trafikpedagog och en trafikingenjör. Vårt syfte med mötet var främst att se vad staden kan göra för att
förbättra trafiksituationen runt skolan. Stockholms stad har som princip att inte underlätta för bilar i skolans
absoluta närområde. Att tillåta parkering på Lugntorpsvägen bakom skolan kan därför bli svårt. En variant
skulle kunna vara att införa stoppförbud på S:t Mickelsgatan vid skolan, om det fungerar är dock osäkert
samtidigt som jag tycker att det blir en så negativ styrmodell. Vi diskuterade även möjligheten till
enkelriktning av S:t Mickelsgatan.
Trafikpedagogen tycker att skolan ska genomföra en trafikstudie i form av en enkät till alla elever. Fyrorna
eller femmorna kan sen få i uppgift att inom ramen för matematikundervisningen sammanställa svaren. Jag
tycker att det är ett bra förslag eftersom det ger ett bra underlag för framtida diskussioner.
Trafikpedagogen lovade att komma med ett förslag till enkät.
Med skolan diskuterade vi även att införa bilfria veckor i skolan. Synpunkt här är att det då ska vara OK att
åka bil men gå sista biten. En bilfri vecka får inte bli utpekande för dem som av olika skäl måste åka bil.
Besök på föräldramötena för de som börjar till hösten i F‐klass. Vi hade med oss kartor och listor där de som
var intresserade av gåbuss fick anteckna sig. Skolan har lovat att kopiera dess och dela ut till föräldrarna i
samband med överlämningssamtalen. Jag hoppas att några nappar på detta.
Fortsatt tror jag att vi måste driva på skolan vad gäller enkätundersökningen och de bilfria veckorna. Till
skolstarten vore det bra om vi tillsammans med skolan kunde ta fram en skrift kring att ta sig till skolan
(med bil). Av denna skulle det då framgå var det är p‐förbud och var det är tillåtet att parkera.
Det var kort vad vi gjort och lite framåtriktat.
Trafikgruppen

FFM Styrelsemöte – Protokoll

Page 3 of 3

