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Protokoll konstituerande styrelsemöte
Konstituerande styrelsemöte Högelidsskolans Föräldraförening GF-6 den 5 maj 2014

Närvarande:
Viktoria Thunborg
Mats Blom
Ann-Sofie Andersson
Wassen ”Noor” Abdul
Håkan Sandstedt
Jessica Annerqvist
Per Löfving

§1 Mötets öppnande
Viktoria Thunborg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Per Löfving att föra protokoll under mötet.

§3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att ingen justerare var nödvändig vid detta möte

§4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

§5 Konstituerande
Styrelsen beslutade att välja Mats Blom till kassör samt Per Löfving till sekreterare.

Styrelsens sammansättning för 2014/2015
Viktoria Thunborg
Jessica Annerqvist
Mats Blom
Per Löfving
Ann-Sofie Andersson
Håkan Sandstedt
Wassen ”Noor” Abdul

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

§6 Val av firmatecknare
Styrelsen beslutade att välja Viktoria Thunborg (19781020-5968) och Mats Blom (personnr)
att var för sig teckna föreningens firma.
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§7 Övriga ärenden
•

•

•

Mats ansvarar för kontakt med kommun och rektor för att ge Håkan Wetterö korrekt
faktureringsinformation. Kostnaden skall fördelas med 50 % kommunen, resterande
kostnad fördelas mellan högstadiets FF samt låg- och mellanstadiets FF. Totalt 7000:Beslut fattas om att anlita GB som leverantör av glass inför skolstart. Konto behöver
tecknas med GB. Totalt skall det köpas in 11 frp á 24 Calippo (6,76 ex moms/st) samt
1 frp á 20 Blåbärsstrut 12,52 ex moms/st).. Total kostnad inkl. 12 % moms 2269:Viktoria tar kontakt med Högstadiets FF för att samordna inköp.
Mötesdagar för höstterminen:
• Tisdag 2/9 kl. 18.30
• Tisdag 7/10 kl. 18.30
• Tisdag 18/11 kl. 18.30
•
Mats tar fram informationslappar samt inbetalningskort inför föräldraträffen i
början av höstterminen. Viktoria och Noor ansvarar för uppdatering av infopärmar i
kapprum.
•
Visioner om framtiden:
• För att få ett större engagemang från föräldrar skall vi ställa högre krav på alla
klasser att välja representanter för medverkan i föreningens möten.
• Öka antalet medlemmar på vår Facebooksida samt öka vår och medlemmars
aktivitet på sidan genom att ställa frågor, berätta vad vi gör, tipsa om
händelser i skolan mm. Viktoria uppdaterar Facebooksidan samt vår hemsida.
• Tipsa Mariestadstidningen om all aktivitet för att synas.
• Maila samtliga representanter i alla klasser inför alla möten.
•
Information om skolavslutning VT 2014:
• Skolavslutningen är torsdagen 12/6 på eftermiddagen med start kl. 16.00
Plats: Pingstkyrkan.

§8 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till lärarrummet lågstadiet
den 2 september kl. 18.30

§9 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Per Löfving_________
Vid protokollet

