Högelidsskolans föräldraförening 7-9
Styrelsemöte 2012-05-02

Anteckningar
Närvarande:

Caroline Nylander, ordförande
Ingela Kjellander, föräldrarepresentant
Caroline Söderblom Jarefjäll, sekreterare

Frånvarande:

Charlotte Fredriksson, vice ordförande
Matti Hilli, kassör
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Mötet öppnas
Dagordningen godkänns
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna
Den nya styrelsen presenteras:
- Caroline Nylander, ordförande
- Charlotte Fredriksson, vice ordförande
- Matti Hilli, kassör
- Ingela Kjellander, föräldrarepresentant
- Caroline Söderblom Jarefjäll, sekreterare
Information från rektor
- Skolavslutningen går av stapeln på kvällen den 14: juni.
Information från Nina
- Denna punkt kommer från och med nu att tas bort då fritidsledarfunktionen
på skolan reducerats. Information kommer att nå styrelsen via ordföranden.
Ordföranden informerar
- Föräldraföreningen bjuder på glass vid skolstarten. Lärarrepresentanter
hämtar glasslådor och delar ut till respektive klass. Beslut fattas att alla
bjuds på isglass. Ordföranden tar reda på elevantal.
- Föräldranätverket, bestående av alla föräldraföreningars ordföranden i
Mariestads kommun, söker representant. Nätverket bildades med anledning
av pågående skolstrukturförändringar och diskussioner kring detta i
kommunen. Sammanfattning av nätverkets arbete efterfrågas. Nätverkets
eventuella inflytande aktualiseras idag pga kommunens nya politiska
struktur.
Ekononomi
- Föreningen har idag 22 600 kr.
- Styrelsen beslutar att betala 900 kr för smörgåsarna som serverades på
årsmötet.
- Det har inte lämnats in några ansökningar om ekonomiska bidrag under
våren.
- Styrelsen beslutar att införa en maxgräns på 5000 kr per ansökan om
ekonomiskt bidrag från föräldraföreningen.

-

Föräldraföreningen ska påminna elevrådet om möjligheten att söka bidrag
för inköp av t ex biljardbord, pingisbord, basketbollar mm.
9. Nästa ordinarie möte är 5 september. Då beslutas om kommande mötestider för hela
året.
10. Övriga frågor
- Styrelsen behöver se igenom verksamhetsplanen och besluta om
föreningens mål och visioner samt hur dessa ska genomföras.
- Representant från föräldraföreningen till matrådet bör utses vid nästa möte.
- Vad föräldraföreningen kan göra för att verka för en enad skola bör
diskuteras.
- Ordföranden och sekreteraren sammanställer informationsblad som ska
tryckas i Högelidsskolans informationsbroschyr inför skolstarten. Förslag
ska vara klart i mitten av juni. Eventuellt ska informationen vara gemensam
med Högelidsskolans föräldraförening GF-6
- Föräldraföreningen ska närvara vid klassmöten vid skolstarten och sprida
information om föreningen, samt dela ut inbetalningskort.
- Ordföranden i elevrådet ska bjudas in som elevrepresentant i styrelsen.
- Trafiksituationen utanför skolan är en pågående fråga. Polisen står utanför
på morgonen ibland för lugna trafiksituationen.
- En ny logga till föreningen bör tas fram inför septembermötet. Sekreteraren
ser över detta.
- Styrelsen önskar ta emot förslag på verksamheter som föreningen kan stå
för t ex” skoltidning” på hemsidan, föräldraföreningspris till framstående
elever inom ex kamratskap och prestationer.
11. Mötet avslutas

