Styrelsemöte 9 februari 2015 klockan 18.30 på Villa Fridhem
Närvarande: Sara Monaco, Yvonne O´Connell, Mats Lindberg, Björn Irle, Veronica Ledin och Mats Wadell

Agenda
1. Mötets öppnande
a. Veronica Ledin utsågs som sekreterare för mötet.
b. Sara Monaco och Mats Lindberg utsågs som justeringsmän (utöver ordförande)
2. Uppföljning förra styrelseprotokollet
- Fråga om återkoppling från skolledning – föreslogs att skolledningen plockar ut det viktigaste
från dessa möten och lägger ut på sin blogg. Björn pratar med Magnus Bolander.
- Möte kring föräldravandringar. Nytt datum 18 februari.
3. Sammanfattning av mötet med skolledningen den 3 februari:
- Frågan om hur vi kan få ökad spridning av information via skolledningens blogg togs upp.
Ledningen funderar fortfarande på om man ska lägga ut FAQ på hemsidan och i vilket format.
- Föräldraseminarier anordnas av skolan 10 mars. Man hoppas på högt deltagande. Vi fick frågan
om FFM vill delta med ett seminarium. FFM uppskattar erbjudandet men hinner inte ordna något.
Om erbjudandet kommer nästa år har vi tid att planera för ett seminarium.
- Frågan om avslutningsnatten är en pågående diskussion - möte den 11 februari 2015 sal C120,
deltar gör Margareta Östmalm, elevråd, föräldrar åk 9 samt FFM (Sara och Björn).
-Trafiksituationen utanför skolan. Olika försök till påverkan görs med insändare, kontakt med
trafiknämnden, felanmälan av skottning. Trafikgruppen jobbar vidare med frågan. Skolledningen
bloggar samt mejlar trafiknämnden. FFM framförde att det vore bra om uppmaning att om möjligt
undvika bil också kom in i årskursbloggar och veckobrev.
- Ledningen har fört fram önskemålet till Stockholms stads ansvariga projektledare att flytta grinden
vid Lugntorpsvägen i samband med att cykelstället byggs om. Tidsplanen är okänd.
- Fråga om minnesföreläsning med Mattias Ribbing till högstadiet i höst. Skolledningen var positiv.
- Varför har man studiedagar i samband med skollov? Skolledningen ska informera om planeringen.
Tre av fem dagar läggs under novemberlovet. Man behöver börja vårterminen med en studiedag
och den femte dagen läggs direkt efter sportlovet i år. Sedan ytterligare 11 dagar som sprids ut och
som i första hand ”drabbar” fritids.
- Kvarglömda kläder – sista fredagen i varje månad tas de bort från och med februari.
- Svaren från den pågående matenkäten ska diskuteras vid nästa matrådsmöte.
- Vikariesituationen har varit stökig på högstadiet på grund av sjukdom. Skolledningen tar frågan
vidare.
- Ledningen vill gärna samarbeta med FFM kring seminarium om mobilanvändning. FFM är positiv
till det.
- Nästa möte: 21 april kl 17-18.
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4. Föreläsningar och kontakt med andra föräldraföreningar. Veronica undersöker och ger förslag till
nästa styrelsemöte.
5. FFM har erhållit organisationsnummer. Ansökan om bankkonto kan nu påbörjas. Beslöts att öppna
konto i Handelsbanken. Därefter kan tidigare kassör Åsa Sjöberg föra över pengarna från Nordeapostgirot (som dock sparas ett tag). Björn ansvarar.
6. Datum för årsmöte är klart: 20 april 18.30, och utskick om detta görs senast 30 mars tillsammans
med handlingar. Valberedningen meddelas detta datum (Yvonne). Nytt kontaktblad bör gå ut
snarast. Följande tas med: trafiksituationen (Björn), föräldravandring, påminnelse om möte om
föräldravandringar den 18 februari (Sara/Yvonne), rapport från mötet 11 februari inför
avslutningsnatten (Sara), tips om skolledningsblogg, matenkät samt en summering av Mattias
Ribbings föreläsning. Övrigt: lokalgruppen – vad händer där? Avstämning görs med Tor (kallas till ett
styrelsemöte). Deadline för texter sätts till 13 februari, alla ansvariga mejlar Mats och Mats.
7. Liisa Mast har avgått ur styrelsen enligt mail som kommit till styrelsen.
8. Ekonomiska utlägg måste in inför bokslutet (deadline 28 februari 2015). Gamla bokslut ligger i
dropbox för FFM. Upplupna kostnader måste med som avser 2014. Björn ansvarar.
9. Nästa styrelsemöte: 18 mars kl 18.30 hos Björn Irle, Selmedalsvägen.

Vid protokollet: Veronica Ledin

Justeras

Sara Monaco
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