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Tid:
Plats:

Anteckningar

Högelidsskolans föräldraförening 7-9
Måndagen den 14 maj 2012, kl. 18.30-20.00
Cafeterian, Högelidsskolan

Närvarande
Caroline Nylander, ordf
Charlotte Frediksson, vice ordf
Caroline Söderblom Jarefjäll, sekr
Matti Hilli, kassör
1. Ordföranden förklarar mötet öppnat
2. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkänns.
3. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötes protokoll tas upp vid nästa styrelsemöte.
4. Ordföranden avgår
Föräldraföreingens ordförande Caroline Nylander har fått politiskt uppdrag
som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden i Mariestads kommun och
avsäger sig därför sitt uppdrag som ordförande med omedelbar verkan för
att inte hamna i jävsituation. Vice ordförande Charlotte Fredriksson tar
över ordförandeskapet tills vidare. Planering av eventuellt omval eller ny
adjungerad ledamot skjuts upp till höstterminen.
5. Informationsblad
Ambition finns att skriva samman informationstexterna om
Högelidsskolans föräldraförening 7-9 och Högelidsskolans föräldraförening
GF-6 som trycks i informationsblad inför skolstarten. Caroline Nylander
och Caroline Söderblom Jarefjäll ser över texterna. Färdig text ska lämnas
för tryckning i slutet av juni.
6. Tillgång till möteslokal
Caroline Nylander lämnar ifrån sig sina nycklar till Högelidsskolan. Matti
Hilli kvitterar ut nya, samt kod till ytterdörren. Caroline Söderblom
Jarefjäll meddelar mötesdagar och tider för att larmet ska stängas av.
7. Brevlåda och anslagstavla
Föräldraföreningen ska snarast skaffa en brevlåda, Caroline Söderblom
Jarefjäll frågar om Posten vill sponsra, och en anslagstavla att sätta upp i
anslutning till caféterian.
8. Kompispris
Styrelsen beslutar att införa ett kompispris på Högelidsskolan. Priset delas
ut på skolavslutningen den 14:e juni kl. 18.00 på Karlsholme och består i en
blombukett (kostnad max 200 kr) ett presentkort på Hemmakväll (500 kr) i
guldkuvert och en motivering på inplastat färgat papper. Pris delas ut till en
elev i 9:an, en i 8:an och en i 7:an. Eleverna ska själva nominera någon som
de tycker är/har varit en särskilt bra kompis. Nominiering sker genom att
en lapp med namn och klass på den nominerade, samt en motivering läggs i
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brevlåda vid Högelidsskolans kafeteria senast den 1 juni 2012. Nina Hante
ansvarar för att vinnare väljs ut bland de nominerade till den 4 juni.
- Caroline N anslår tävlingen på Högelidsskolans anslagstavla
måndagen den 21 maj och skriver och plastar in nomineringen inför
prisutdelningen.
- Charlotte ordnar med blommor.
- Matti köper presentkort och kuvert.
9. Gratis kaffe
Föräldraföreningen har muggar med kaffe kvar sedan tidigare
arrangemang. Dessa beslutas ska skänkas till eleverna på Högelidsskolan i
samband med nomineringar till kompisproset. Kaffemuggarna lämnas till
Nina Hante i kafeterian för utdelning på lämpligt sätt.
10. Ekonomi
Två ansökningar om ekonomiska bidrag från Föräldraföreningen har
inkommit.
- Stockholmsresa för 8:orna. Resan har redan varit och styrelsen
diskuterar huruvida bidrag ska lämnas ut i efterskott. Diskussionen
rör också frågan om vad pengarna går till. Hur är bidraget från
föreningen synligt för eleverna? Styrelsen beslutar att inte bevulja
ansökan.
- Avslutningsmiddag för 9:orna. Styrelsen beslutar att bidra
avslutningsmiddagen med 5000 kr.
Vid anteckningarna

Caroline Söderblom Jarefjäll

