Protokoll Lövhagens föräldraförening 110414
Närvarande: Claes Pettersson, Matti Hilli, Anna Olofsson, Annelie Ringblom, Anna Andersson,
Anna Andersson, Caroline Nylander.
•

Mötet öppnas

•

Förfrågan om föräldraföreningen vill stödja ett tårtkalas på skolavslutningen som ett tack till
lärare och elever för att de stått ut under ombyggnationen av skolan. Yvonne Käll (rektor)
äskar om 1000 kr. Styrelsen beviljar detta. Caroline kontaktar rektorn och meddelar
styrelsens beslut.

•

Ansökan från klass 4 om bidrag till en klassresa under våren har inkommit (se bilaga). De
ansöker om 3000 kr som ska täcka upp busskostnaderna. Styrelsen beviljar detta. Caroline
kontaktar klassläraren och meddelar styrelsens beslut

•

Det har framkommit att det står fel i stadgarna vilket ska justeras vid årsmötet. Ändringarna
ser ut som följer.
§ 2 verksamhetsåret ändras till 1 maj - 30 april.
§ 6 styrelsen tillträder direkt vid årsmötet
§8 styrelsen ska innehålla ordförande och 8 ledamöter

•

övriga frågor
- friskvårdsveckan: Idrottshallen fortsatt stängd fram till sommaren. Hur går vi vidare? Blir
det någon friskvårdsvecka överhuvudtaget? Frågan bollas vidare till rektorn så återkommer
vi om detta.
- Klassindelningarna tills i höst har kommit. Rektorn var med på Österåsens ff i tisdagskväll
och informerade om den ”nya skolan” men tyvärr kunde ingen från Lövhagens ff finnas
med.

•

Mötet avslutas.

Ordförande Caroline Nylander

Sekreterare Anna Andersson

----------------------------------------

--------------------------------------------

2011-04-12

Till föräldraföreningen på Lövhagens skola

Ansökan om bidrag till studieresa för klass 4
Vi ansöker om ett ekonomiskt bidrag till klass 4 på Lövhagen för att kunna göra en
studieresa (skolresa) med buss. Resan är planerad till slutet av terminen och är tänkt
att vara en bussresa till olika sevärdheter som vi läst om under läsåret.
Eftersom en buss är dyr att hyra, ber vi om ett bidrag att betala bussen med. (Förra
årets busshyra uppgick till 3000 kr.)
Med ett förhoppningsfullt tack på förhand
Eleverna i klass 4
Henrik Gullberg och Gunilla Bergérus

